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ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ1

τοῦ Πρωτοπρ. Κυριακοῦ Τσουροῦ, 
Γραμματέως τῆς Σ. Ἐ. ἐπί τῶν αἱρέσεων

(β’ μέ ρος)

6. Ἐντόπιση πιθανῶν ποιμαντικῶν καί 
πνευματικῶν κενῶν

Ὅσα ἀναφέραμε μέχρι τώρα νομίζω ὅτι 
ἀποκαλύπτουν, ἀφενός μέν, τό μέγεθος 
τοῦ προβλήματος, ἀφετέρου δέ, τήν εὐθύ
νη τῶν ποιμένων τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν 
ἀντιμετώπισή του. Πιστεύω ὅτι θά συμφω
νήσουμε ὅλοι στό ὅτι εἶναι προτιμώτερο ἡ 
Ποιμαίνουσα Ἐκκλησία νά προλαμβάνει 
τήν αἵρεση, ἀντί νά προσπαθῆ νά τήν θε
ραπεύσει ἐκ τῶν ὑστέρων, πρᾶγμα πολύ 
δύσκολο ἕως καί ἀδύνατο μερικές φορές.

Πρός τήν κατεύθυνση αὐτή, εἶναι βασικῆς 
σημασίας καί ἡ ἀναζήτηση ἐνδεχομένων 
κενῶν πού ὁδηγοῦν Ὀρθοδόξους Χριστια
νούς στίς αἱρέσεις. Ἔτσι, θά μπορούσαμε 
μερικά τουλάχιστον ἀπό αὐτά τά κενά νά 
τά ἀπομονώσουμε καί νά τά θεραπεύσουμε, 
ἐξουδετερώνοντας σέ πολλές περιπτώσεις 
τήν καταστροφική τους δύναμη. Αὐτή θά 
τήν ὀνόμαζα «προληπτική ποιμαντική».

Ὁ μακαριστός π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπου
λος, ἐρευνώντας τά αἴτια τῆς προσχωρή
σεως Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν στήν αἵρεση, 
ἐπισημαίνει καί ὁρισμένα ποιμαντικά κενά, 
τά ὁποῖα ὁδηγοῦν Ὀρθόδοξους ἀδελφούς 
ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας. Ἐκτός ἀπό ὅσα προ
ηγουμένως ἀναφέραμε, ὡς ἄλλα πιθανά 
κενά πρέπει νά θεωρηθοῦν τά ἀκόλουθα:

α) Ὅπως εἴπαμε ἤδη προηγουμένως, 
παρατηρεῖται μιά ἐλλιπής γνώση τῆς 
Ὀρθοδόξου πίστεως καί ἡ ἄγνοια τῆς 
Ἁγίας Γραφῆς. Διαπιστώνομε συχνά 
ὅτι, μερικοί Ὀρθόδοξοι χριστιανοί εἶναι 

1. Εἰσήγηση στό «Ἀντιαιρετικό Ἐπιμορφωτικό Σεμι
νάριο Καταρτισμοῦ Στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων» τῆς 
Ἐκκλησίας Κύπρου (Λεμεσός, 2.3.2013).

κατά ποσοστά Ὀρθόδοξοι. Ἐπιλέγουν 
ἤ ἀποκόπτουν αὐθαιρέτως Μυστήρια ἤ 
διδασκαλίες τῆς Ἐκκλησίας καί ἔτσι, σέ 
ἐνδεχόμενη συνάντησή τους μέ αἱρετικούς 
ταυτίζονται μαζί τους, ἀφοῦ αὐτοί, ὅπως 
ἤδη εἴπαμε, ἔχουν ἀπορρίψει τά Μυστήρια 
καί τίς διδασκαλίες τῆς Ἐκκλησίας μας. 
Ὑπάρχουν καί ἐκεῖνοι -συνήθως ὀπαδοί τῆς 
παγκοσμιοποιήσεως- πού ὑποστηρίζουν 
ὅτι ὅλες οἱ ἐκδοχές τῆς ἀλήθειας εἶναι 
ἴδιες, ὅτι «ὅλοι τά ἴδια πιστεύουμε», καί 
«περνοῦν» αὐτές τίς θέσεις τους ἀκόμη καί 
σέ Ὀρθόδοξους πιστούς. Εἷναι πρόδηλο 
πόσο ἐπικίνδυνες μποροῦν νά γίνουν οἱ 
καταστάσεις αὐτές.

β) Ἐξάλλου, ἡ ἔλλειψη προβολῆς 
τῆς ἀληθινῆς καί γνήσιας πνευματικῆς 
ἐμπειρίας ἐντός τῆς Ἐκκλησίας, ὡς δωρεᾶς 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὁδηγεῖ σέ αἱρετικές 
ὁμάδες πού ἐμφανίζουν φαινόμενα πού 
ἐντυπωσιάζουν καί ἀπατοῦν.

γ) Οἱ πιστοί ἀναζητοῦν ζωντανά 
φωτεινά πρότυπα, πού νά βεβαιώνουν 
στήν πράξη, στή ζωή, τήν δύναμη τῆς 
χριστιανικῆς πίστεως. Πόσοι καί ποιοί ἀπό 
μᾶς θά τούς τά προσφέρουμε;

δ) Ἡ διάβρωση τοῦ σύγχρονου ἀνθρώ
που ἀπό τό πνεῦμα τῆς «Νέας Ἐποχῆς» 
τοῦ ὑλισμοῦ, τοῦ εὐδαιμονισμοῦ καί τοῦ 
καταναλωτισμοῦ, ὑποβαθμίζει ἤ ἀμβλύνει 
τή σχέση τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό, καί δη
μιουργεῖ πλῆθος κενῶν καί μεταφυσικῶν 
ἀναζητήσεων. Ποιός θά προλάβει νά κα
λύψει αὐτή τήν ἀνάγκη; 

ε) Ὁ σύγχρονος ἐγκεφαλικός ἄνθρωπος 
πείθεται περισσότερο ἀπό τό λογικοφανές, 
τό ξενόφερτο, τό ἐναλλακτικό. Δέν ἀπο
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δέχεται εὔκολα τήν ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ 
Ἰησοῦ Χριστοῦ παραδοθεῖσα στούς ἀνθρώ
πους Θεία Ἀποκάλυψη. Πῶς θά πεισθεῖ 
νά ἀποδεχθεῖ τήν Ἀλήθεια, πού ἀποκαλύ
φθηκε στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ καί νά 
στρέψει τά νῶτα στήν «ἀγορά θρησκείας» 
αἱρετικῶν καί νεοεποχίτικων σκευασμά
των πού τόν πολιορκεῖ;

Τά κενά πού δημιουργοῦνται σ’ αὐτές τίς 
περιπτώσεις, ἐκμεταλλεύονται καί σπεύ
δουν νά ἀξιοποιήσουν οἱ αἱρετικοί. Ἐμεῖς 
ἐντοπίζοντας αὐτά καί ἄλλα ἐνδεχομένως 
ποιμαντικά κενά καί θεραπεύοντάς τα, θά 
μπορούσαμε, ὡς ποιμένες, νά κινηθοῦμε 
κυρίως προληπτικά γιά τήν ἀποτροπή τῆς 
ἐξαπλώσεως τῆς πλάνης, ἀλλά καί θερα-
πευτικά γιά τίς περιπτώσεις ἐπανεντάξεως 
θυμάτων τῶν αἱρέσεων στήν Ἐκκλησία.

Κατά συνέπεια, ὁ Ὀρθόδοξος ποιμένας, 
μαζί μέ τούς συνεργάτες του, πρέπει νά 
μεριμνήσουν γιά τήν κάλυψη ὅλων αὐτῶν 
τῶν αἰτίων ἤ τῶν κενῶν, ὥστε νά μειωθεῖ 
ἤ νά ἐξουδετερωθεῖ ἡ καταστροφική ἐπί
δραση τῶν ποικιλωνύμων αἱρέσεων καί 
τῶν ἀντιχριστιανικῶν κακοδοξιῶν πάνω 
στό φρόνημα καί στή ζωή τοῦ Ὀρθοδόξου 
Πληρώματος.

στ) Ὑπάρχει ὅμως καί μιά ἄλλη πλευρά 
τοῦ προβλήματος: 

Στήν Ι´ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη 
(στήν Ἁλίαρτο) εἴχαμε διαπραγματευθῆ 
τό θέμα «Τά ποιμαντικά κενά ὡς ἀρνη
τικός παράγοντας στό ἀπολογητικό ἔργο 
τῆς Ἐκκλησίας». Ἐκεῖ εἴχαμε ἐπισημάνει 
μιά σειρά περιπτώσεων πού ἔδειχναν ὅτι 
ἡ ἄγνοια τοῦ ποιμένος πάνω στόν τρό
πο καί στίς μεθόδους δράσεως τῶν συγ
χρόνων αἱρέσεων, ὄχι μόνο τόν ἀποδυ
ναμώνει στήν ποιμαντική ἀντιμετώπιση 
τοῦ προβλήματος, ἀλλά καί ἐνίοτε τόν ἔχει 
ὁδηγήσει νά παρευρίσκεται, συνήθως ἐν 
ἀγνοίᾳ του, ὡς ἁγιάζων ἤ τιμῶν, αἱρετικές, 
παραθρησκευτικές ἤ ἀκόμη καί νεοειδωλο
λατρικές καμουφλαρισμένες ἐκδηλώσεις. 
Ἔχουν ἐντοπιστεῖ ἐπίσης περιπτώσεις πού 

ἐπώνυμοι ἐκφραστές αἱρετικῶν καί νεοε
ποχίτικων ὁμάδων ἐπεδίωξαν νά παρίστα
νται ὡς ἀνάδοχοι ἤ παράνυμφοι σέ Ὀρθό
δοξα Μυστήρια, προσπαθώντας ἔτσι νά 
παρουσιάζονται ὡς Ὀρθόδοξοι (συχνά καί 
μέ μιά φωτογραφία), ὥστε νά παρασύρουν 
στήν πλάνη τούς ἀληθινά Ὀρθόδοξους. 
Εἶναι λοιπόν ἀναγκαῖο νά μπορεῖ ὁ ποιμέ
νας νά διακρίνει ποιός εἶναι ὁ «ἄλλος» πού 
τοῦ ζητάει μιά ἁγιαστική πράξη, ὥστε νά 
ἀποφεύγεται ἡ σύγχυση καί ἡ ἐξαπάτηση.

Ὁμολογουμένως, πρέπει νά ἀναγνωρί
σουμε ὅτι αὐτό δέν εἶναι πάντοτε εὔκολο, 
καθόσον ἡ σύγχρονη πλάνη δραστηρι
οποιεῖται κάτω ἀπό τά πλέον ὕπουλα, 
ἀπατηλά καί πολύμορφα προσωπεῖα. Με
ρικές φορές, οἱ ὁμάδες αὐτές διεκδικοῦν 
πιστοποιητικά κοινωνικῆς προσφορᾶς μέ 
διάφορα προγράμματα -ἀπεξάρτηση ἀπό 
τά ναρκωτικά (Σαηεντολογία), κόψιμο τοῦ 
καπνίσματος (Ἀντβεντιστές), ἐπισκέψεις 
σέ νοσοκομεῖα, δενδροφυτεύσεις ἤ πυρο
προστασία (Ν. Ἀκρόπολις) κ.ο.κ.- ἤ ἐμφα
νίζονται ὡς ὑποστηρικτές τῆς φιλανθρω
πικῆς δραστηριότητας τῶν ἐνοριῶν ἤ ὡς 
δωρητές καί ἀνακαινιστές ἱ. Ναῶν. 

Γι’ αὐτό εἶναι ἀπαραίτητο, στήν ἐφαρμο
γή τῆς ποιμαντικῆς ἀντιμετωπίσεως τῶν 
συγχρόνων αἱρέσεων, νά ληφθοῦν ὑπόψη 
ὅλες αὐτές οἱ παράμετροι καί νά ἐνημε
ρωθοῦν καταλλήλως καί πρωτίστως οἱ 
Ἐφημέριοι, ὄχι μόνον οἱ ἀπασχολούμενοι 
εἰδικῶς μέ τόν νευραλγικό αὐτό τομέα, 
ἀλλά καί ὅλοι οἱ Ἐφημέριοι, καθώς καί οἱ 
συνεργάτες τους στό ὅλο ποιμαντικό ἔργο 
τῆς Ἐνορίας.

Ἐφόσον ἐντοπιστοῦν τέτοια ποιμαντικά 
ἤ πνευματικά κενά, θά ἐπιστρατευθοῦν 
ὅλοι οἱ στήν διάθεση τῆς Ἐκκλησίας δυνα
τοί τρόποι γιά τήν ποιμαντική ἀντιμετώπι
σή τους.

α) Ἰδιαιτέρως σημαντικός παράγοντας 
εἶναι ἡ σωστή λειτουργία καί ἡ ἀναζω
ογόνηση τῆς Ἐνορίας, ὡς κοινωνίας καί 
οἰκογένειας ὁμοπίστων ἀδελφῶν, στήν 
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ὁποία θά βρίσκουν ὑποδοχή πλάνητες τῆς 
σκέψεως καί τῆς ζωῆς καί ἀναζητητές νοή
ματος ζωῆς, ἐντασσόμενοι σέ περιβάλλον 
ὑγιές, φιλικό, ἀδελφικό καί θερμό πνευμα
τικά.

β) Τό κήρυγμα καί ὁ ἐκκλησιαστικός 
λόγος θά συνδράμουν μέ τόν ἀναγκαῖο 
ἁγιογραφικό, ἁγιοπατερικό, κατηχητικό 
καί ἀπολογητικό χαρακτήρα τους.

γ) Θά ἀξιοποιηθεῖ ὀρθά καί ἔγκαιρα 
κάθε εὐκαιρία ἐπαφῆς τοῦ ποιμένος στό 
γραφεῖο, στά σπίτια, στίς κοινωνικές καί 
δημόσιες σχέσεις, γιά τήν ἑδραίωση τῆς 
ἐμπιστοσύνης πρός τό πρόσωπό του, ὥστε 
νά νοιώσει ὁ ἐνορίτης τό πατρικό ἐνδιαφέ
ρον τοῦ ποιμένα του καί τήν στοργή τῆς 
Μητρός Ἐκκλησίας.

δ) Τέλος, πρέπει νά ὑπογραμμίσουμε 
τήν καταλυτική σημασία πού ἔχει γιά 
τόν πιστό, τό ζωντανό παράδειγμα τοῦ 
ποιμένος του, ὅταν βλέπει νά συμπορεύε
ται ἡ Ὀρθοδοξία μέ τήν ὀρθοπραξία στό 
πρόσωπο τοῦ ποιμένος. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ 
Χρυσόστομος μᾶς παρακινεῖ νά στολίζου
με τά ὀρθά δόγματα τῆς πίστεως καί τῆς 
διδασκαλίας μας μέ τήν ὀρθότητα τοῦ βίου 
μας, «ὥστε καί ἡ ζωή μας νά ἐπιβεβαιώνει 
τά δόγματα καί τά δόγματα νά ἐμφανίζουν 
τή ζωή μας περισσότερο ἀξιόπιστη. Διότι, 
οὔτε ἐάν ἔχομε ὀρθά δόγματα, ἀδιαφοροῦμε 
ὅμως γιά τόν τρόπο ζωῆς, θά ἔχουμε κάποιο 
ὄφελος, οὔτε ἐάν ζοῦμε ὀρθῶς καί ἀδιαφο-
ροῦμε γιά τά ὀρθά δόγματα θά κερδίσουμε 
κάτι τό χρήσιμο, πού θά συντελεῖ στή δική 
μας σωτηρία», τονίζει ὁ ἅγιος πατήρ (Ἰω. 
Χρυσοστόμου, Ὁμιλία ΙΗ’ 8. Παρά π. Ἀ. 
Ἀλεβιζοπούλου, Νεοφανεῖς αἱρέσεις κατα
στροφικές ὁμάδες, σελ. 270).

Ὅταν λοιπόν ἡ Ἐνορία λειτουργεῖ ὡς 
«σύναξις Θεοῦ», πού συνάγει τά διεσκορ
πισμένα καί ὁ ποιμήν εἶναι οἰκονόμος 
τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ καί πατέρας τῶν 
πιστῶν, τότε ἡ Ἐνορία ζεῖ ὡς κοινωνία 
ἀδελφῶν καί ὡς Ἐκκλησιαστικό Σῶμα, 
ἑνωμένο ἐν τῷ Χριστῷ καί γίνεται ὁ ἀνα

ντικατάστατος χῶρος τῆς σωτηρίας, μέσα 
στόν ὁποῖο ζεῖ προφυλαγμένος ἀπό τίς 
ἐπιβουλές τοῦ «πατρός τοῦ ψεύδους» ὁ 
Ὀρθόδοξος Χριστιανός. Τότε ἡ ὀρθή πίστη 
καί ἡ ὀρθή ἑρμηνεία τοῦ δόγματος εἶναι 
ἐκκλησιαστικό γεγονός καί ὄχι «ἰδιωτική 
ὑπόθεση», ὥστε νά ἐπιδέχεται αὐθαίρετες 
ἑρμηνεῖες καί νά γίνεται αἵρεση. 

7. Συμπερασματική κατακλεῖδα
Θά ἤθελα νά ὁλοκληρώσω τήν σημερινή 

εἰσήγησή μου μέ δύο ἀκόμη ἐπισημάνσεις:
1) Τά χαρακτηριστικά τῆς Ἀληθινῆς 

Ἐκκλησίας
α) Δέν ὑπάρχει ἡ παραμικρή ἀμφιβολία, 

ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας εἶναι ἡ μόνη 
πού διαθέτει τά χαρακτηριστικά τῆς Μίας 
καί Ἀληθινῆς, τῆς γνησίας καί ἱστο-
ρικῆς Ἐκκλησίας, πού ἵδρυσε ὁ Κύριος 
Ἰησοῦς Χριστός. Διότι: Ι) ἔχει τήν ἀδιαμ
φισβήτητη συνέχεια ὑπάρξεως, ἱστορίας 
καί ζωῆς ἐπί 2000 χρόνια, δηλαδή ἀπό τήν 
στιγμή τῆς ἱδρύσεώς της, ΙΙ) συνδέεται ἄμε
σα, ἀναπόσπαστα καί διαχρονικά μέ τήν 
πρώτη Ἐκκλησία πού ἵδρυσε ὁ Χριστός καί 
μέ τούς Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ. Ἐγγύηση 
αὐτῆς τῆς ταυτίσεώς της μέ τήν Ἀποστολι
κή Ἐκκλησία εἶναι καί ἡ ἀδιάκοπη μετάδο
ση τῆς γνήσιας ἱερωσύνης διά τῶν δι
αδόχων τῶν Ἀποστόλων, τῶν ἐπισκόπων, 
ἡ «ἀποστολική διαδοχή», καί ΙΙΙ) ἔχει γνη
σιότητα καί σταθερότητα διδασκαλίας καί 
πίστεως, διότι ἐδίδασκε πάντοτε, διδάσκει 
καί πιστεύει καί σήμερα ἀπολύτως ὅλα 
ὅσα διά μέσου τῶν 20 αἰώνων τῆς ἱστορίας 
της ἐδίδασκαν καί ἐπίστευαν οἱ θεόπνευ
στοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, οἱ διάδοχοι 
τῶν Ἀποστόλων τοῦ Χριστοῦ, οἱ Ἅγιοι τῆς 
Πίστεώς μας. Εἶναι Αὐτή γιά τήν Ὁποία ὁ 
Κύριος ὑποσχέθηκε ὅτι «πῦλαι ἄδου οὐ κα-
τισχύσουσιν αὐτῆς» (Ματθ. ιη΄ 18) καί ὅτι 
θά εἶναι μαζί της «πάσας τάς ἡμέρας, ἕως 
τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος» (Ματθ. ιη΄ 20), 
ὁ δέ Παράκλητος θά τήν ὁδηγεῖ «εἰς πᾶσαν 
τήν ἀλήθειαν» (Ἰω. ιστ΄13).
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Καμμιά ἀπ’ ὅλες τίς χριστιανικές καί 
παραχριστιανικές ὁμάδες καί αἱρέσεις δέν 
μπορεῖ νά διεκδικήσει γιά τόν ἑαυτό της 
αὐτή τήν ταυτότητα τῆς γνησιότητας καί 
τῆς αὐθεντίας, γιατί καμμιά δέν ἔχει αὐτά 
τά χαρακτηριστικά. Καί καμμιά παραθρη
σκευτική ὁμάδα τῆς «Νέας Ἐποχῆς» δέν 
μπορεῖ νά σταθεῖ μαζί της, γιατί καμμιά 
σχέση δέν ἔχει μέ τό πρόσωπο καί τήν δι
δασκαλία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

Ὅμως αὐτή ἡ ὀρθή καί ἀναγκαία 
βεβαιότητά μας, αὐτή ἡ αὐτοσυνειδησία 
μας, ὅτι ἀνήκουμε στήν Μόνη Ἀληθινή 
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, τήν μοναδική 
Κιβωτό τῆς σωτηρίας, σέ καμμιά περίπτωση 
δέν πρέπει νά μᾶς ὁδηγεῖ στήν ἐπικίνδυνη 
ἀντίληψη νά νομίζουμε ὅτι δέν μπορεῖ 
δῆθεν ἡ Ἐκκλησία νά ὑποστεῖ βλάβη ἤ 
ζημία ἀπό τόν τρόπο τῆς ζωῆς μας, τῆς 
διδασκαλίας μας, τῆς λατρείας μας κλπ. 
Πρέπει νά προσέχουμε τήν πνευματική ζωή 
μας -κληρικοί καί λαϊκοί- νά ἐντρυφοῦμε 
συνεχῶς στήν μελέτη τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ, 
νά τελοῦμε καί νά συμμετέχουμε στήν 
λατρεία μας μέ φόβο Θεοῦ καί νά εἴμαστε 
συνεπεῖς στήν τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ 
Χριστοῦ.

Μέ τόν τρόπο αὐτό ἀποδυναμώνουμε τίς 
κακόβουλες αἰτιάσεις τῶν αἱρετικῶν, καί 
ἀσφαλίζομε τίς ἐνδεχόμενες «κερκόπορ
τες», ἀπό τίς ὁποῖες μπορεῖ ἡ πλάνη νά 
εἰσχωρήσει γιά νά κλέψει τό Ποίμνιο. Ἔτσι, 
ἡ ζωή τῶν Ὀρθοδόξων χριστιανῶν, θά 
εἶναι τό «φῶς» τῶν ἀνθρώπων, πού θά 
τούς ὁδηγεῖ στήν Ἀλήθεια, στόν Χριστό. 
Σέ ἀντίθετη περίπτωση, μπορεῖ νά γίνει 
ἡ αἰτία τῆς δικῆς τους καί τῆς δικῆς μας 
πνευματικῆς ἀπώλειας.

β) Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, πρέπει 
νά γνωρίζουμε ὅτι καί οἱ αἱρέσεις πού 
πλησιάζουν προσηλυτιστικά τούς 
Χριστιανούς μας, προβάλλουν κι αὐτές 
συνήθως μερικές ἀλήθειες, πού εἶναι 
ὅμως ἀποσπάσματα -τμήματα τῆς 
Ἀλήθειας καί ὄχι ὁλόκληρη ἡ Ἀλήθεια, ἤ ἡ 

Ἀλήθεια διαστρεβλωμένη. Αὐτό ἄλλωστε 
σημαίνει αἵρεση, δηλαδή, ὄχι μόνον 
διαστρέβλωση τῆς Εὐαγγελικῆς Ἀλήθειας, 
ἀλλά καί ἀποσπασματική προτίμηση 
καί ἀπολυτοποίηση τμημάτων της, πού 
συμφέρουν στήν αἱρετική ὁμάδα, καί τά 
ὁποῖα στήν συνέχεια προβάλλονται ὡς 
ἡ ὅλη καί μόνη ἀλήθεια. Εἶναι λοιπόν 
ποιμαντικό καθῆκον μας νά εἴμαστε σέ 
θέση νά γνωρίζουμε ποιά εἶναι ἡ ὁλόκληρη 
καί ἡ ἀνόθευτη Ἀλήθεια καί ποιές εἶναι οἱ 
πλανεμένες καί αἱρετικές διδασκαλίες.

2) «Ἕτοιμοι πρός ἀπολογίαν»
Μέ ὅσα ἔθεσα ὑπόψη σας συνοπτικά 

καί ἐπιγραμματικά στήν σημερινή εἰσή
γησή μου προσεπάθησα νά ἐπισημάνω 
ὅτι ὁ ἀγώνας τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χρι
στοῦ, ἰδιαιτέρως σήμερα, εἶναι δύσκολος 
καί πολυμέτωπος καί ἄρα ἀνάλογη πρέπει 
νά εἶναι καί ἡ συναίσθηση τῆς ποιμα
ντικῆς εὐθύνης τῶν ποιμένων. Προβάλλει 
λοιπόν ὡς ἐπείγουσα ἀνάγκη ἡ κατάρτισή 
μας πάνω στόν λόγο τοῦ Θεοῦ, ὥστε νά 
εἴμεθα «ἕτοιμοι ἀεί πρός ἀπολογίαν παντί 
τῷ αἰτοῦντι ἡμᾶς λόγον περί τῆς ἐν ἡμῖν 
ἐλπίδος μετά πραότητος καί φόβου» (Α’ 
Πέτρ. γ’ 15-16). Παράλληλα, ἡ κατάρτισή 
μας αὐτή νά εἶναι ἱκανή νά κατηχήσει, νά 
ὁδηγήσει καί νά περιφρουρήσει τόν Λαό 
τοῦ Θεοῦ.

Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ μένει εἰς τόν 
αἰῶνα καί δέν φοβᾶται τήν αἵρεση. Αὐτή 
ὅμως ἡ βεβαιότητα δέν ἐπιτρέπει τόν ἐφη
συχασμό τῶν ποιμένων τῆς Ἐκκλησίας. 
Ἀντιθέτως, γεννᾶ μέσα τους τήν ἀγωνία 
γιατί κινδυνεύουν ψυχές «ὑπέρ ὧν Χριστός 
ἀπέθανεν».

Τό πρόβλημα τῶν νεοφανῶν αἱρέσεων 
εἶναι γιά τήν Ἐκκλησία μας καί ἰδιαιτέρως 
γιά μᾶς τούς σημερινούς ποιμένες, μιά 
πρόκληση. Ἡ πρόκληση τῶν αἱρέσεων εἶναι 
γιά τήν ἐποχή μας μιά πραγματικότητα. Οἱ 
προκλήσεις ὅμως δέν ἀποτελοῦν πάντοτε 
ἀπειλή, ὅταν ἀντιμετωπίζονται ὀρθά. 
Σύμφωνα δέ μέ τούς λόγους τοῦ Ἀποστόλου 
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Παύλου «δή γάρ καί αἱρέσεις ἐν ὑμῖν εἶναι, 
ἵνα οἱ δόκιμοι φανεροί γένωνται ἐν ὑμῖν» (Α´ 
Κορ. ια´ 19). Ἑπομένως, δέν εἶναι δυνατό νά 
ἐξαλείψουμε τήν πρόκληση τῶν αἱρέσεων, 
μποροῦμε ὅμως νά τήν μεταστρέψουμε 
σέ εὐκαιρία γιά μᾶς, ἤ νά ἀναβάλουμε τίς 
καταστροφικές συνέπειες τῆς πλάνης.

Ἄς δοῦμε, λοιπόν, τήν πρόκληση τῶν 
νεοφανῶν αἱρέσεων, ὄχι μόνον ὡς ἀπειλή 
γιά τό Ποίμνιό μας, ἀλλά καί ὡς εὐκαιρία 
γιά μιά ὀρθότερη ποιμαντική. Ὀφείλομε 
νά βροῦμε τά πνευματικά -ποιμαντικά 
ἀντισώματα, τά ἀντίδοτα, πού θά κα
ταστήσουν τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, 
τό «ἐμπεπιστευμένον ἡμῖν ποίμνιον» (Πράξ. 
κ’ 28), ἄτρωτους στά βέλη τῆς πλάνης καί 
τίς μεθοδεύσεις τοῦ «πατρός τοῦ ψεύδους» 
ἀνίκανες νά βλάψουν καί νά ἀπωλέσουν 
ψυχές. 

Ὁ ποιμένας μεριμνᾶ γιά νά προστατέψει 
τό ποίμνιό του, πονᾶ γιά τήν ἀπώλεια 
ψυχῶν, ἀναζητεῖ τό «πλανώμενον», θε-
ρα πεύει πληγές, πάντοτε μέ στοργή καί 
ἀγάπη, χωρίς μισαλλοδοξία καί φανατισμό, 
χωρίς ὑστεροβουλία. Ἀκόμη, θά γίνει ὁ 
«συγκυρηναῖος» τῆς οἰκογένειας ἐκείνης 

πού θρηνεῖ γιά τήν ἐμπλοκή τοῦ παιδιοῦ της 
στά δίκτυα τῆς πλάνης. Ὁ ποιμένας λοιπόν 
πρέπει νά γίνει ὁ δέκτης τῶν ἀναζητήσεων 
καί τῶν ἀμφισβητήσεων τοῦ ποιμνίου του, 
ἐν τῇ γενέσει τους, τῶν προβλημάτων 
καί τῶν προβληματισμῶν του, προτοῦ 
ἐμφανιστεῖ στήν πόρτα τοῦ Ὀρθόδοξου 
πιστοῦ ὁ «διαφορετικός», «ὁ πρόθυμος», μέ 
τό γλυκό πρόσωπο, τό θερμό «ἐνδιαφέρον» 
καί τόν «βομβαρδισμό τῆς ἀγάπης» του 
προσηλυτιστής, ὑποσχόμενος τήν ἐπίλυση 
κάθε προβλήματος. Βασικῆς σημασίας 
ὅμως γι’ αὐτό εἶναι ἡ σωστή, ἔγκαιρη καί 
ὑπεύθυνη κατάρτιση καί δραστηριότητα 
τοῦ ποιμένος στήν ἀντιμετώπιση αὐτῆς 
τῆς ἀπειλῆς.

Πρός τόν σκοπό αὐτό εἶναι ἀπολύτως 
ἀναγκαῖο, στά πλαίσια τοῦ σεβασμοῦ τῆς 
θρησκευτικῆς ἐλευθερίας καί τῶν ἀτο
μικῶν δικαιωμάτων κάθε πολίτη, νά δρα
στηριοποιηθοῦν ἐγκαίρως ὁ ποιμένας καί 
οἱ συνεργάτες του καί στόν εὐαίσθητο καί 
νευραλγικό αὐτό ποιμαντικό τομέα, ὥστε 
νά ἐπιτευχθεῖ ἡ ὀρθή ποιμαντική ἀντιμε
τώπιση τοῦ προβλήματος τῶν νεοφανῶν 
αἱρέσεων.

ΜΙΑ ΦΩΝΗ ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΗ. 
Η ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ1 

Ἔκθεση προσωπικῆς πείρας σέ θέματα αἱρέσεων καί παραθρησκείας

τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου (†)

(β’ μέ ρος)

γ) Ἡ διάβρωση
Στήν ἐποχή μας ἐπιχειρεῖται διάβρωση 

τῶν πολιτειακῶν, κοινωνικῶν, ἐκπαιδευ
τικῶν ἤ ἀκόμη καί ἐκκλησιαστικῶν φορέ
ων. Ἐάν ἐπικρατήσει ἡ παραπάνω ἄποψη 

1. Εἰσήγηση στήν Ἱερά Σύνοδο, τό ἔτος 1995.

γιά τήν ἀπολογητική τῆς Ἐκκλησίας, τό 
διαβρωτικό αὐτό ἔργο θά συνεχιστεῖ καί θά 
συστηματοποιηθεῖ χωρίς τήν παραμικρή 
ἀντίσταση ἀπό μέρους μας.

Γιά νά γίνει ἀντιληπτό ὅτι ἀπειλεῖται μέ 
διάβρωση ἀκόμη καί ὁ θεολογικός χῶρος 
καί τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν στά 



6

ὀρθόδοξα σχολεῖα, ἀναφέρουμε τά ἀκό
λουθα χαρακτηριστικά παραδείγματα:

1) Ὡς «ἐξεταστέα ὕλη» στό Ε΄ ἑξάμηνο 
τοῦ Ποιμαντικοῦ (χειμερινό 1989) τῆς Θεο
λογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, στό μάθημα τῆς 
Ἱστορίας Θρησκευμάτων, δόθηκε κείμενο 
συνεντεύξεως τοῦ Μ. Eliade στό περιοδι
κό «Σικάγο», στήν ὁποία ὁ Eliade, μεταξύ 
ἄλλων ἀναφέρει ὅτι μόνο μέ τίς ἐμπειρίες 
του στήν Ἰνδία κατανόησε τήν ἀξία τῶν 
εἰκόνων στήν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Στό ἴδιο 
κείμενο, τό ὁποῖο ὁ Ἱστορικός Τομέας τῆς 
«Θεολογικῆς Σχολῆς» ἐξέδωσε ὡς «προ
σφορά τιμῆς καί σεβασμοῦ» στή μνήμη τοῦ 
Eliade ὡς «Ὕπατον τῶν Θρησκειολόγων», 
οἱ ὀρθόδοξοι φοιτητές τῆς θεολογίας διδά
σκονται: «Δέν πηγαίνω στήν Ἐκκλησία, 
ἀλλά σέ κάθε μορφή θρησκευτικῆς ἐκδη
λώσεως αἰσθάνομαι σάν στό σπίτι μου». 
Ἀκόμη: Τό νόημα τῆς ζωῆς μπορεῖ κανείς 
νά τό ἀνακαλύψει «στό Ζέν ἤ στή Γιόγκα»· 
ὅλες οἱ λεωφόροι εἶναι ἀνοικτές καί τίποτε 
δέν εἶναι κλειστό.

Οἱ ἀντιλήψεις αὐτές διδάσκονται σήμε
ρα εὐρύτατα καί στή χώρα μας ἀπό τούς 
κύκλους τῆς Θεοσοφίας, τοῦ γκουρουϊ
σμοῦ, ἰδιαίτερα τῆς «Ἀποστολῆς Ραμακρί
σνα» καί ὅλων τῶν ὁμάδων τῆς «Νέας 
Ἐποχῆς». Ἡ «Ἀποστολή Ραμακρίσνα», βα
σικός κλάδος τοῦ «Τάγματος Ραμακρίσνα», 
ἔχει ἤδη ἱδρύσει στή Δύση ναούς, μονα
στήρια καί πλῆθος Κέντρων. Προβάλλεται 
συνήθως ὡς φιλοσοφία, μέ δραστηριότητες 
πού δῆθεν δέν ἀποβλέπουν στόν προσηλυ
τισμό. Ὅμως μοναχοί τοῦ τάγματος (σουά
μι), μέ βιβλία πού μεταφράζονται σέ ὅλες 
τίς Δυτικές γλῶσσες, ἀκόμη καί μέ γκου
ρουϊστικά ὑπομνήματα στήν ἁγία Γραφή, 
μέ διαλέξεις σέ ἐπίσημες αἴθουσες, μέ δια
θρησκευτικά συνέδρια, στά ὁποῖα συμμετέ
χουν καί χριστιανοί θεολόγοι, διαδίδουν τό 
βασικό δόγμα τοῦ ἀπόλυτου μονισμοῦ ὡς 
κοινό δόγμα ὅλων τῶν θρησκειῶν, ὑποστη

ρίζουν ὅτι καί ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἦταν ἕνας 
ἀπό τούς Ἀβατάρ, δίπλα στόν Κρίσνα, τόν 
Βούδα, τόν Ραμακρίσνα κ.ἄ., ὅτι σ’ αὐτή τή 
βάση ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι ἑνωμένες καί 
ἀποτελοῦν ἁπλῶς διαφορετικούς δρόμους, 
ἀπειλώντας ἔτσι τό χριστιανικό φρόνημα 
μέ διάβρωση.

Τίς ἴδιες ἰδέες συμμερίζονται καί θε
ολόγοι καθηγητές Πανεπιστημίων, πού 
μετέχουν σέ διαθρησκευτικά συνέδρια τῶν 
παραθρησκευτικῶν ὀργανώσεων, ἰδιαιτέ
ρως τοῦ Σάν Μυούνκ Μούν.

Τό ὅτι ὁ κίνδυνος ὑφίσταται στήν πρά
ξη ἀποδεικνύεται καί ἀπό τή δήλωση τῆς 
φρικτῆς ὀργανώσεως τοῦ Κορεάτη ψευ
δομεσία Σάν Μυούνκ Μούν, σύμφωνα μέ 
τήν ὁποία οἱ Ἕλληνες θεολόγοι πού συ
νεργάζονται μ’ αὐτή τήν ὀργάνωση καί 
συμμερίζονται τίς παραπάνω θέσεις γιά 
τήν ἀπολογητική τῆς Ἐκκλησίας, πρέπει 
νά ἐνισχυθοῦν, «γιατί ἐπηρεάζουν τήν ἱε
ραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος».

2) Συγγραφέας βιβλίου θρησκευτικῶν 
μιᾶς τάξεως τοῦ ἑλληνικοῦ Λυκείου, δι
ακηρύσσει δημόσια τήν ἄποψη ὅτι δέν 
πρέπει νά γίνεται ἀντιπαράθεση μέ τίς 
παραθρησκευτικές καί αἱρετικές ὁμάδες, 
ὅτι αὐτές ἀποτελοῦν ἁπλά θρησκευτικά 
ἤ κοινωνικά φαινόμενα, ὅτι οἱ γκουροῦ 
εἶναι κάτι ἀνάλογο μέ τούς δικούς μας 
γέροντες καί ὅτι ὑπάρχουν καί γνήσιοι 
γκουροῦ, τούς ὁποίους μπορεῖ κανείς νά 
γνωρίσει πηγαίνοντας στήν Ἰνδία. Πρόκει
ται ἀκριβῶς γιά τήν ἴδια θέση τοῦ θρησκει
ολόγου Eliade καί τῶν ὁμάδων τῆς «Νέας 
Ἐποχῆς», ἡ ὁποία δημιουργεῖ σύγχυση 
στούς νέους μας, ὄχι μόνο στούς μαθητές 
τοῦ Λυκείου, ἀλλά καί στούς φοιτητές 
τῆς θεολογίας καί στούς διδασκάλους τοῦ 
μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν στά Ὀρθό
δοξα σχολεῖα.

Αὐτές ἀκριβῶς τίς ἀντιλήψεις προπα
γανδίζουν οἱ ποικίλες γκουρουϊστικές 
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ὁμάδες στή Δύση. Ὑποστηρίζουν ὅτι δέν 
πρέπει νά γίνεται ἀντιπαράθεση ἰδεῶν· 
τό περιεχόμενο τῆς πίστεως τοῦ καθενός 
εἶναι ἀκριβῶς αὐτό πού ὁ καθένας χρειά
ζεται, ὅπως καί οἱ θρησκεῖες εἶναι ἀκριβῶς 
ἐκεῖνες πού χρειάζονται οἱ ὀπαδοί τους, 
ἀνάλογα μέ τό ἐξελικτικό ἐπίπεδο τοῦ 
καθενός ἀνθρώπου ξεχωριστά καί τοῦ 
καθενός λαοῦ σέ μιά συγκεκριμένη ἐποχή. 
Καμιά θρησκεία δέν ἔχει ὁλόκληρη τήν 
ἀλήθεια, ἀλλά καί καμιά θρησκεία δέν 
εἶναι λανθασμένη· ὅλες ἀποτελοῦν θρη
σκευτικά φαινόμενα, πού ὑπηρετοῦν τήν 
ἐξέλιξη τοῦ ἀνθρώπου.

Ὁ καθένας, ἀνάλογα μέ τά «καρμικά 
δεδομένα» τῆς προηγούμενης ζωῆς του 
«ἐκλέγει» τούς γονεῖς πού θά τόν γεννή
σουν, τή γεωγραφική περιοχή, τό ἔθνος, τό 
λαό, τή θρησκεία ἤ καί τόν «Γέροντα», τόν 
«Δάσκαλο» ἤ τόν «γκουροῦ», ὅλες δηλαδή 
τίς συνθῆκες ζωῆς, τίς ἀπαραίτητες γιά 
τήν περαιτέρω ἐξέλιξή του!

Ὁ ὑπεύθυνος τῆς κινήσεως Ραμακρίσ-
να στήν Ἑλλάδα, σέ τηλεφωνική ἐπι
κοινωνία μοῦ ὑπογράμμισε ὅτι αὐτοί οἱ 
σουάμι εἶναι κάτι ἀνάλογο μέ τούς δικούς 
μας γέροντες στό ἅγιον Ὄρος. Πρόκειται, 
εἶπε, γιά γνήσιους σουάμι, πού ἀποστέλ
λονται ἀπό τό κέντρο τοῦ Τάγματος καί 
δέν εἶναι σάν ἐκείνους πού δημιουργοῦν 
προβλήματα στή Δύση! Εἶναι ἀκριβῶς ἡ 
ἀντίληψη πού «πέρασε» ἤδη καί σέ συγ
γραφεῖς διδακτικῶν βιβλίων τοῦ μαθή
ματος τῶν θρησκευτικῶν σέ ὀρθόδοξα 
σχολεῖα.

3) Ὁ κίνδυνος διαβρώσεως τοῦ φρο
νήματος ἀκόμη καί ἀνθρώπων πού ἀνέ
λαβαν τήν ἐκπαίδευση τῶν διδασκάλων 
τοῦ θρησκευτικοῦ μαθήματος στά σχολεῖα 
μας, ἀποδεικνύεται καί ἀπό τό γεγονός 
ὅτι ὑπάρχουν περιπτώσεις θεολόγων Κα
θηγητῶν τοῦ Πανεπιστημίου, οἱ ὁποῖοι 
συνεργάζονται μέ τή φρικτή ὀργάνωση τοῦ 

Κορεάτη ψευδομεσσία Σάν Μυούνκ Μούν2.
Ἐνδεικτικά ἀναφέρουμε ὅτι σύμφωνα 

μέ τό ἐσωτερικό Δελτίο τῆς ὀργανώσεως 
τοῦ Μούν, τέσσερις Ἕλληνες ὀρθόδοξοι 
καθηγητές ἔλαβαν μέρος σέ πρόσφατο 
συνέδριο μιᾶς ἀπό τίς ὀργανώσεις τῆς 
«Ἑνωτικῆς Ἐκκλησίας» τοῦ Μούν, πού 
ἀποσκοπεῖ στή διάβρωση τῶν χριστια
νικῶν Ἐκκλησιῶν καί στήν «ἕνωσή» τους 
κάτω ἀπό τήν ἰδεολογία καί τήν ἡγεσία 
τοῦ Κορεάτη ψευδομεσσία. Μεταξύ αὐτῶν 
καί ὁμότιμος καθηγητής τῆς Θεολογικῆς 
Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὁ 
ὁποῖος, ὅπως ἀναφέρεται στό ἴδιο Δελτίο, 
ἐδήλωσε ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία πρέπει 
νά ἀναθεωρήσει τήν ἐσχατολογία της, καί, 
προφανῶς, νά τήν προσαρμόσει στήν ἰδεο
λογία τῆς Ἑνωτικῆς Ἐκκλησίας, σύμφωνα 
μέ τήν ὁποία ὁ Σάν Μυούνκ Μούν εἶναι ὁ 
Κύριος τῆς Δευτέρας Παρουσίας καί ἔχει 
ὡς ἀποστολή νά ἑνώσει ὅλες τίς θρησκεῖες 
καί ὅλα τά ἔθνη κάτω ἀπό τήν ἡγεσία του.

4) Στά βιβλία τοῦ Νόρμαν Βίνσεντ Πήλ, 
χρησιμοποιοῦνται χριστιανικοί ὅροι (πί
στη, προσευχή, Χριστός) μέ ἀποκρυφιστική 
ἔννοια καί κηρύττεται ἡ λύση ὅλων τῶν 
προβλημάτων μέ τήν ἀλλαγή τῶν νοη
τικῶν καταστάσεων στό ὑποσυνείδητο τοῦ 
ἀνθρώπου (“θετική σκέψη”), δηλαδή τό 
«εὐαγγέλιο τοῦ ὄφεως», ἡ αὐτοσωτηρία, 
πού ἀκυρώνει τό μήνυμα τῆς ἐν Χριστῷ 
ἐλπίδας. Αὐτά τά βιβλία μεταφράζονται 
ἀπό ὀρθοδόξους θεολόγους, ἐκδίδονται 
ἀπό ὀρθόδοξο ἐκδοτικό οἶκο, κυκλοφοροῦν 
σέ ὀρθόδοξα βιβλιοπωλεῖα μεταξύ ὀρθοδό
ξων χριστιανῶν.

5) Ἡ Ἑλλάδα ὅπως καί ἄλλες ὀρθόδο
ξες χῶρες μεταβάλλονται βαθμιαῖα, ἀλλά 
συστηματικά, σέ μεγάλες ἀποκρυφιστικές 
ἀγορές. Αὐτό ἀποδεικνύεται καί ἀπό τή 

2. Ὁ συντάκτης τῆς Εἰσηγήσεως ἀναφέρεται στή δε
καετία τοῦ 1990.
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«ζήτηση» τῶν προϊόντων τοῦ ἀποκρυφιστι
κοῦ χώρου. Ὑπάρχουν ἤδη εἰδικά καταστή
ματα στήν Ἀθήνα, μερικά ἀποκρυφιστικά 
προϊόντα διατίθενται στά σοῦπερ-μάρκετ 
καί τό σύστημα ἀποστολῆς τους ἔχει βιο
μηχανοποιηθεῖ. Στήν Ἑλλάδα ἐκδίδονται 
26 ἀποκρυφιστικά περιοδικά. Μερικά ἀπό 
αὐτά ἔχουν μεγάλη κυκλοφορία, ἰδίως με
ταξύ τῶν νέων. Στό Φεστιβάλ βιβλίου τῆς 
Ἀθήνας (1991), ἀπό τά 300 περίπου περί
πτερα, 28 ἦταν ἀποκρυφιστικά. Περισσό
τερα ἀπό τά μισά ἐξέθεταν μεγάλη σειρά 
ἀποκρυφιστικῶν βιβλίων.

6) Τό πόσο ἔχει προχωρήσει ἡ διάβρωση 
τοῦ φρονήματος τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλή
νων ἀποδεικνύει τό γεγονός ὅτι μεγάλο 
μέρος τοῦ ἑλληνικοῦ κοινοῦ, ἰδιαίτερα 
νέοι, πού ἀντιμετωπίζουν ὑπαρξιακά προ
βλήματα, καταφεύγουν στίς «λύσεις» τοῦ 
ἀποκρυφισμοῦ καί τῆς παραθρησκείας. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα εἶναι τό θέ
μα τῆς μετενσαρκώσεως. Μέ τήν μετεν
σάρκωση ὑπόσχονται ποικίλες ὁμάδες νά 
λύσουν τό πρόβλημα τῆς ὑπάρξεως τοῦ 
ἀνθρώπου, τό πρόβλημα τοῦ κακοῦ στόν 
κόσμο κ.ο.κ.

Στήν Ἑλλάδα κυκλοφοροῦν τουλάχι
στον 5 διαφορετικά βιβλία, πού ἀναφέρο
νται ἀποκλειστικά στίς δοξασίες τοῦ κάρ
μα καί τῆς μετενσαρκώσεως. Ὑπολογίζε
ται πώς τό 35% τῶν Εὐρωπαίων, πιστεύουν 
ἤδη στή διδασκαλία αὐτή πού ἀκυρώνει 
ὄχι μόνο ὁλόκληρο τόν εὐρωπαϊκό πολι
τισμό (ἀφοῦ θεμελιώνεται σέ διαφορετική 
ἀντίληψη περί ἀνθρώπου), ἀλλά καί τό 
ὅλο μήνυμα τῆς Ἐκκλησίας, πού ταυτίζε
ται μέ τό κήρυγμα τῆς ἀναστάσεως.

Αὐτά εἶναι μερικά ἐνδεικτικά «σημεῖα» 
τοῦ καιροῦ μας, πού ἀποδεικνύουν ὅτι ἡ 
διάβρωση τοῦ δικοῦ μας χώρου ἔχει προχω
ρήσει ἀνησυχητικά.

Ἡ ἀπολογητική λοιπόν τῆς Ἐκκλησίας 
μας ἀποκτᾶ σήμερα προτεραιότητα γιά 

ὁλόκληρη τήν Ὀρθοδοξία· ἰδιαίτερα στίς 
χῶρες ἐκεῖνες, οἱ ὁποῖες ἀπηλλάγησαν 
ἀπό τά ὁλοκληρωτικά καθεστῶτα. Οἱ ποι
κίλες αἱρέσεις καί παραθρησκευτικές ὁμά
δες συναγωνίζονται ἡ μία τήν ἄλλη, ποιά 
θά ἀναπληρώσει τό ἰδεολογικό κενό πού 
δημιουργήθηκε.

Οἱ ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας καί ὁ λαός σ’ 
αὐτές τίς χῶρες δέν ἔχουν τήν κατάλληλη 
ἐνημέρωση, τήν ἀπαραίτητη προετοιμα
σία καί τήν στοιχειώδη ὑποδομή γιά τήν 
ἀντιμετώπιση τῆς νέας καταστάσεως καί ὁ 
κίνδυνος τῆς διαβρώσεως εἶναι ὑπαρκτός.

δ) Τί πρέπει νά γίνει
Ἡ ἄποψη πώς τό μόνο πού ἔχουμε νά 

κάνουμε εἶναι ἡ ὀργάνωση τῆς ἐνοριακῆς 
ζωῆς εἶναι ἐπικίνδυνη. Ἀκόμη κι ἄν ὀργα
νώσουμε ὅπως πρέπει τήν ἐνοριακή μας 
ζωή, ἐάν δέν ἐνισχύσουμε τήν ἀπολογη
τική τῆς Ἐκκλησίας καί μείνουμε παθη
τικοί θεατές μπροστά στή συνεχιζόμενη 
διάβρωση ὅλων τῶν φορέων καί κέντρων 
ἐπηρεασμοῦ τοῦ κοινοῦ καί ἰδιαίτερα τῆς 
νέας γενιᾶς, δέν θά ἐπιτύχουμε ἀπολύτως 
τίποτε.

Ὁ χῶρος τῆς μουσικῆς, τῆς τέχνης, τοῦ 
κινηματογράφου, τῶν μέσων μαζικῆς ἐνη
μερώσεως, οἱ μορφωτικοί καί πολιτιστικοί 
φορεῖς, ὁ χῶρος τῆς ἐκπαιδεύσεως, ἀκόμη 
καί τῆς θρησκευτικῆς, τά πολιτικά κόμ
ματα καί ἡ τοπική αὐτοδιοίκηση ἔχουν σέ 
ἀνησυχητικό βαθμό διαβρωθεῖ. Ὁ ἀπο
κρυφισμός σέ ὅλες του τίς μορφές, προσ
διορίζει τό φρόνημα τῶν φορέων αὐτῶν σέ 
μεγαλύτερο βαθμό ἀπό ὅτι τό περιεχόμενο 
τῆς ὀρθοδόξου πίστεως.

Ἐάν δέν κάνουμε κάτι γενναῖο, ἀκόμη 
κι ἄν ὀργανώσουμε τήν ἐνοριακή μας 
ζωή, δέν θά μπορέσουμε νά προστατεύ
σουμε οὔτε ἐκείνους πού θά κρατήσουμε 
μέσα στήν Ἐκκλησία, γιατί τό φρόνημά 
τους θά ὑποστεῖ διάβρωση. Θά ἐγκολπω
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θοῦν ἰδέες καί θά τρέφονται μέ πνευμα
τική τροφή ξένη πρός τήν ὀρθόδοξη πί
στη καί θά θεωροῦν τίς ἐξωχριστιανικές 
δοξασίες ὀρθόδοξες! Αὐτό γίνεται ἤδη 
σέ πολλές περιπτώσεις. Τό πρόβλημα θά 
ὀξυνθεῖ μέ τήν συντονισμένη προπαγάν
δα τῆς λεγόμενης «Νέας Ἐποχῆς», πού 
τείνει νά κυριαρχήσει σέ ὅλους τούς το
μεῖς τῆς ζωῆς μας. Στή δεκαετία τοῦ 1990 
διαμορφώνεται ἤδη ἕνας νέος πολιτισμός. 
Βασικό γνώρισμά του εἶναι ἡ σύγχυση 
ἀνάμεσα στή θρησκεία καί στήν πολιτι
κή, ἡ θρησκειοποίηση τῆς πολιτικῆς καί 
ἡ πολιτικοποίηση τῆς θρησκείας. Ὁ πολι
τισμός πού διαμορφώνεται ἀκυρώνει τό 
χριστιανικό ἦθος καί ὁλόκληρο τό δυτικό 
πολιτισμό.

Μπροστά σ’ αὐτή τή νέα πραγματικότη
τα ἡ συμβολή τῆς Ὀρθοδοξίας στήν ἀναζή
τηση τῶν πνευματικῶν θεμελίων γιά τήν 
οἰκοδομή τοῦ ὀνομαζόμενου «κοινοῦ εὐρω
παϊκοῦ σπιτιοῦ» ἔχει μεγίστη σημασία.

Πιό συγκεκριμένα πρέπει νά ὑπογραμ
μίσουμε ὅτι ἡ οὐσιαστική ἀντιμετώπιση 
τῶν ποικίλων προβλημάτων, πού σχετίζο
νται μέ τίς αἱρέσεις καί γενικώτερα μέ τήν 
ἐξωχριστιανική καί ἐξωευρωπαϊκή ἀπειλή, 
προϋποθέτει τήν σέ βάθος γνώση τοῦ ἀντι
κειμένου, τήν ἀντικειμενική ἐνημέρωση. 
Ἐάν δέν γνωρίσουμε τήν πρόκληση, δέν 
εἶναι δυνατόν νά δώσουμε τίς ὀρθόδοξες 
λύσεις, νά ὁριοθετήσουμε τήν πίστη μας 
καί νά προσφέρουμε τό ἀπαραίτητο σταθε
ρό σημεῖο ἀναφορᾶς καί τό «μέτρο» κρίσε
ως κάθε τί νέου πού φθάνει σέ μᾶς.

Ἡ σύγχρονη καί συστηματική ἀπολογη
τική τῆς Ἐκκλησίας, πρέπει νά ἔχει ὡς σκο
πό τήν πρόληψη τῆς πλάνης, καθώς καί τήν 
ἐπιστροφή τῶν πεπλανημένων. Πρέπει νά 
συνδυάζει τήν ὁριοθέτηση τῆς Ὀρθοδόξου 
πίστεως, πού προϋποθέτει τήν καλή γνώ
ση τῆς ποικίλης προκλήσεως (αἱρετικῆς, 
ἀποκρυφιστικῆς, γκουρουϊστικῆς, νεογνω

στικῆς κ.ἄ.) καί τῆς Ὀρθοδόξου Πατερικῆς 
θεολογίας. Πρέπει, σύμφωνα καί μέ ὅσα 
ἤδη ἐκθέσαμε, νά εἶναι σέ θέση νά ἀποκα
λύπτει πίσω ἀπό πολυάριθμα προσωπεῖα 
τό ἀληθινό πρόσωπο τῆς κάθε ὁμάδας, νά 
προσδιορίζει τούς ἀληθινούς σκοπούς της, 
τίς διασυνδέσεις της, τή στρατηγική της καί 
τίς ἐπιπτώσεις πού ἔχει ἡ τυχόν ἐξάπλω
ση τῶν δοξασιῶν της γιά τήν ἐν Χριστῷ 
ἐλπίδα, γιά τήν κοινωνική, πολιτιστική, 
πολιτική μας ζωή, ἀκόμη καί γιά τούς δη
μοκρατικούς θεσμούς καί τά ἀνθρώπινα 
δικαιώματα.

Ἡ ἀπολογητική ἐργασία μας πρέπει νά 
ἀποβλέπει στήν ποιμαντική κάλυψη τοῦ 
μεγάλου κενοῦ: νά ἀποκαλύπτει τό ἀλη
θινό πρόσωπο τῆς κάθε ὁμάδας, πίσω ἀπό 
τυχόν προσωπεῖα (φιλοσοφικά, ψυχολο
γικά, παιδαγωγικά, μορφωτικά, καλλιτε
χνικά, πολιτικά, οἰκολογικά, ὑγιεινιστικά, 
ἀθλητικά κ.ο.κ.), τίς διεθνεῖς διασυνδέσεις 
της, τή μέθοδο προσηλυτισμοῦ, τίς ἀρνητι
κές ἐπιπτώσεις στήν προσωπικότητα τῶν 
θυμάτων. Νά καθιστᾶ, τέλος φανερό, γιατί 
ἡ ἰδιότητα τοῦ μέλους τῶν ὁμάδων αὐτῶν 
εἶναι ἀσυμβίβαστη μέ τήν ἰδιότητα τοῦ 
ὀρθοδόξου χριστιανοῦ.

Γιά νά κινηθεῖ ἡ ἀπολογητική τῆς 
Ἐκκλησίας μας σ’ αὐτά τά πλαίσια ἀπαι
τεῖται εἰδική ἐκπαίδευση καί συνεχής ἐνη
μέρωση. Ὅμως, δυστυχῶς, σέ πανορθόδο
ξο κλίμακα, δέν ὑπάρχει εἰδικός φορέας 
(ἐκκλησιαστικό ἵδρυμα, ἐρευνητικό κέντρο, 
Θεολογική Σχολή) πού νά ἀσχολεῖται μέ 
ἐκπαιδευτικά προγράμματα σ’ αὐτό τόν 
τομέα.

Αὐτός εἶναι ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖον ἐπί 
μία δεκαπενταετία, μέ τήν εὐλογία τῆς 
Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά
δος, προσπαθήσαμε νά λειτουργήσουμε 
μερικά βασικά ἐκπαιδευτικά προγράμμα
τα, στηριζόμενοι στήν ἐλεύθερη καί ἐθελο
ντική συνεργασία. Πολύτιμοι συνεργάτες 
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τῶν προγραμμάτων αὐτῶν ἦσαν διάφορες 
προσωπικότητες πού εὐαισθητοποιήθησαν 
καί ἐνημερώθησαν, γονεῖς τῶν ὁποίων τά 
παιδιά ἔπεσαν θύματα τῶν αἱρέσεων καί 
τῆς παραθρησκείας καί ἰδιαιτέρως, πρώην 
θύματα, πού βοηθήθηκαν νά ἀπαλλαγοῦν 
ἀπό αἱρετικές καί παραθρησκευτικές ἐξαρ
τήσεις, ἐπανεντάχθηκαν στήν Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία καί ἐκπαιδεύθηκαν γι’ αὐτό τό 
ἔργο. 

Κλείνοντες ἐκφράζουμε τήν βαθειά μας 
πεποίθηση ὅτι πρέπει νά κάνουμε βασικά 
βήματα, προκειμένου νά ἀντιμετωπίσου
με τά ποιμαντικά αὐτά προβλήματα, πού 
ἀπειλοῦν τό ἔθνος, τόν πολιτισμό, ἀλλά, 
κυρίως τήν ἐν Χριστῷ ἐλπίδα μας.

Πρέπει νά λεχθεῖ πώς ὅσοι βοηθήσουν 
σ’ αὐτή τήν προσπάθεια πρέπει νά γνω
ρίζουν τόν «χῶρο»· δέν φθάνει νά εἶναι 
θεολόγοι ἤ καί καθηγητές στό πανεπι
στήμιο. Ἄν κανείς δέν ἔχει στή θεολογική 
του ἐργασία ποιμαντικό προσανατολισμό 
καί ἐάν δέν γνωρίζει καί τόν χῶρο τῶν 
αἱρέσεων καί τῆς παραθρησκείας ὅπως 
εἶναι στήν πραγματικότητα καί ὄχι ὅπως 
ἐμφανίζεται στήν ξένη βιβλιογραφία καί 
στήν ἀκαδημαϊκή προβληματική, δέν ἔχει 
νά προσφέρει σ’ αὐτό τό ἔργο κάτι τό οὐσι
αστικό.

Ἀντίθετα: εἶναι δυνατόν νά ἐπηρεάσει 
τήν ὅλη προσπάθεια καί νά τήν ὁδηγήσει 
σέ ἐντελῶς λαθεμένη κατεύθυνση.

Ἡ ὀρθόδοξη θεολογία μας καλεῖται 
νά δεχθεῖ τήν πρόκληση τῶν αἱρέσεων 
καί τῆς παραθρησκείας καί νά δώσει τίς 
λύσεις της. Αὐτό ἔκαναν οἱ Πατέρες τῆς 
Εκκλησίας καί βοήθησαν στήν ἀνάπτυξη 
τῆς θεολογίας. Αὐτό πρέπει νά γίνει σή
μερα ἀπό θεολόγους, οἱ ὁποῖοι γνωρίζουν 
καλά αὐτή τήν πρόκληση καί τήν ἀποδέ
χονται ὡς σοβαρό ποιμαντικό πρόβλημα. 
Ὅσοι ἀπορρίπτουν τήν ἀπολογητική τῆς 

Ἐκκλησίας ἐπειδή νομίζουν πώς ἔτσι θά 
«ἰδεολογικοποιήσουν» τήν πίστη μας καί 
ὅσοι δέν γνωρίζουν τήν «ἔξωθεν πρόκλη
ση» δέν εἶναι δυνατόν νά προσφέρουν 
βοήθεια στό δικό μας ἀγώνα. Ἡ ἀπολο
γητική διακονία μας δέν εἶναι δυνατόν νά 
διεξαχθεῖ κατά τρόπο δραστικό καί σύμ
φωνο μέ τήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, ἄν 
δέν στηρίζεται στή βαθύτερη μελέτη καί 
ὀρθή κατανόηση τῆς ἔξωθεν προκλήσεως. 
Εἶναι δυστύχημα τό ὅτι δέν ὑπάρχει στή 
χώρα μας ἕνα Ἐρευνητικό Κέντρο, πού νά 
ἀσχολεῖται μέ αὐτό τό θέμα. Ἡ στάση πού 
παίρνουν οἱ ὑπεύθυνοι παράγοντες τῶν 
ἀνωτέρων καί ἀνωτάτων ἱδρυμάτων, πού 
ἀνέλαβαν τήν ἐκπαίδευση τῶν στελεχῶν 
τῆς Ἐκκλησίας μας δέν εἶναι, δυστυχῶς, 
ἐλπιδοφόρα. Γι’ αυτό καί ἡ Ἐκκλησία πρέ
πει νά προχωρήσει σέ γενναῖες ἀποφάσεις 
καί στήν ὑλοποίησή τους μέ ἐπιταχυνόμε
νες διαδικασίες.

Ὅμως εἶναι πολύ ἐλπιδοφόρο τό γε
γονός ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἤδη ἀπό τήν 
πρώτη της Συνεδρίαση τοῦ μηνός Σε
πτεμβρίου 1991, ἔδωσε στήν ἀπολογητική 
διακονία ἰδιαίτερη βαρύτητα καί προτεραι
ότητα. Τό ἐκπεφρασμένο ἐνδιαφέρον τοῦ 
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν 
καί πάσης Ἑλλάδος κ. Σεραφείμ γιά τήν 
προώθηση τῆς ποιμαντικῆς αὐτῆς διακο
νίας καί ἡ παρουσία στήν Ἱερά Σύνοδο Ἱε
ραρχῶν πού διακατέχονται ἀπό ἰδιαίτερη 
εὐαισθησία γι’ αὐτά τά θέματα, ἀλλά καί 
πού διαθέτουν τήν ἀπαραίτητη γνώση τοῦ 
ὅλου χώρου τῶν αἱρέσεων καί τῆς παρα
θρησκείας, θεμελιώνουν τήν ἐλπίδα, ὅτι ἡ 
διακονία αὐτή θά λάβει σύντομα τή θέση 
στό ποιμαντικό ἔργο μας, τήν ὁποία εἶχε 
κατά τήν πρωτοχριστιανική ἐποχή καί 
στούς χρόνους τῶν μεγάλων Πατέρων τῆς 
Ἐκκλησίας μας.
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ΝΕΟΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ1

τοῦ Πρωτοπρ. Βασιλείου Γεωργοπούλου. 
Λέκτορος Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀ. Π. Θ.

Εἶναι γνωστό γιά κάθε χριστιανό καί γιά 
κάθε λογικό ἄν θρωπο, ὅτι ἡ ναζιστική ἰδεο
λογία ὑπῆρξε μία ἀπό τίς πλέον ἐγκλημα
τικές καί εἰδεθχεῖς ἰδεολογίες πού γνώρισε 
ἡ παγκόσμια ἱστορία. Τόν ἴδιο ὅμως ἐγκλη
ματικό καί ἀπαίσιο χαρακτήρα ἔχει καί ὁ 
νεοσατανισμός πού ἀποτελεῖ τήν πλέον φρι
κτή, ἀποκρουστική και ἐπικίνδυνη ἔκφραση 
καταστροφικῆς λατρείας (destructive cult).

Εἶναι γνωστή στήν ἔρευνα ἡ σχέση τοῦ 
Χίτλερ καί ἄλλων στελεχῶν τοῦ Ναζιστικοῦ 
καθεστῶτος μέ διάφορους ἀπο κρυφιστικούς 
χώρους καί πρακτικές. Δυστυχῶς ἡ ἴδια σχέ
ση μεταλλαγμένη συνεχίζεται καί μετά τό 
τέλος τοῦ ἐγκλη ματικοῦ καί αἱμοσταγοῦς 
ναζιστικοῦ μορφώματος μέχρι τίς ἡ μέ ρες 
μας, καθώς πολλά στοιχεῖα τῆς ναζιστικῆς 
ὑποκουλ τούρας ἔχουν υἱοθετηθεῖ ἀπό διά
φορες νεοσατανιστικές ὀργα νώσεις.

Στό ἄρθρο μας αὐτό θά ἐπισημάνουμε, 
ἀναφέροντας ὁρισμένα ἀντιπροσωπευτι
κά παραδείγματα, τήν σχέση πού ὑπάρχει 
σήμερα ἀνάμεσα στή ναζιστική ἰδεολο
γία καί ὑποκουλτούρα μέ νεοσατανιστικές 
ὀργανώσεις. Πῶς, δηλαδή, ὁρισμένες ὀργα-
νωμένες ἐκφράσεις τοῦ νεοσατανισμοῦ 
σχετίζονται μέ τήν ἐγ κλη ματική ναζιστική 
κοσμοθεωρία και ἰδεολογία.

Στήν ἱστορική ἀφετηρία τους οἱ διάφο
ρες νεοναζιστικές ὀρ γανώσεις δανείστη
καν ὑλικό ἀπό ἀποκρυφιστικούς χώρους 
καί παρήγαγαν φανταστικά ἔργα καί λαϊ
κά διηγήματα συνδεδεμένα μέ τήν ναζιστι

1. Σημείωση: Γιά τή σύνταξη τοῦ παρόντος ἄρθρου 
βασιστήκαμε στά κάτωθι: α) Guido und Michael Grandt, 
Schwarzbuch Satanismus, 1996, β) A. Ottens – R. Myer, 
Satanism: Rumor, Reality, and Controversy, 1998, γ) J. M. 
Greer, The Element Encyclopedia of Secret Societies, 2006.

κή ὑποκουλτούρα. Στή συνέχεια, ὅμως, δι
άφορες νεοσατανιστικές ὀργανώσεις, πού 
ὅπως καί ἄλλες ἀκραῖες ἀποκρυφιστικές 
κινήσεις ἀρέσκονται νά ἀποκαλοῦνται ὡς 
«Τάγματα ἤ Ναοί», ἄντλησαν ὑλικό καί 
ἐμπνεύστηκαν ἀπό τή ναζιστική ἰδεολογία.

Ὁ Anton Szandor Lavey (1930-1997), ὁ 
ἱδρυτής τῆς λεγόμενης «Ἐκκλησίας τοῦ Σα-
τανᾶ» (Church of Satan), ὑπῆρξε ὁ πρῶτος 
πού κατά τρόπο ἀπροκάλυπτο ἐμπνεύστη
κε ἀπό τή ναζιστική ὑποκουλτούρα καί 
υἱοθέτησε τελετουργικό γιά τήν ὀργάνωσή 
του προερχόμενο ἀπό ναζιστικές πηγές. Ἡ 
πρακτική τοῦ δανεισμοῦ ναζιστικῶν συμβό
λων, ἰδεῶν καί τελετουργικοῦ θά εἰσαχθεῖ 
γρήγορα καί σέ ἄλλες σατανιστικές ὀργα
νώσεις.

Τή δεκαετία τοῦ 1970 θά ἀκολoυθήσει τήν 
ἴδια πρακτική ὁ Michael Aquino, ὁ ἱδρυτής 
τῆς σατανιστικῆς ὀργάνωσης «Temple of 
Set», ἐνῶ τήν ἴδια περίοδο θά χρησιμοποιή
σει ὑλικό ἀπό τήν ναζιστική ὑποκουλτούρα 
γιά τό δικό της τελετουργικό ἡ σατανιστική 
ὀργάνωση «Οrder of the Trapezoid».

Τήν ἴδια πρακτική, στά τέλη τῆς δεκαετί
ας τοῦ 1970, θά ἐφαρμόσει καί στήν Ἀγγλία 
ἡ νεοσατανιστική κίνηση «Order of Nine 
Angles» πού ἔχει στενή σχέση μέ τό βρετ
τανικό νεοναζιστικό χῶρο.

Στίς δύο τελευταῖες δεκαετίες τοῦ εἰκο
στοῦ αἰώνα πάνω ἀπό 12 ἀποκρυφιστικές 
ὀργανώσεις θά χρησιμοποιοῦν ναζιστικό 
συμβολισμό καί μεθόδους προπαγάνδας. 
Ἕνας μεγάλος ἀρι θμός τέτοιων κινήσεων 
θά συνεργάζεται καί θά συστεγάζεται 
κάτω ἀπό τή διεθνῆ νεοναζιστική - σατανι
στική ὀργάνωση ὀμ πρέλλα «Λευκό Τάγμα 
τῆς Θούλης» (White Order of Thule). Ἡ 
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ἐν λόγῳ σατανιστική – ναζιστική ὀργάνω
ση ἱδρύθηκε τό 1994 ἀπό τόν Kerry Bolton 
(Ψευδώνυμο: Faustus Scorpius). Ὁ ἱδρυτής 
της ὑπῆρξε γιά ἕνα χρονικό διάστημα ὁ 
ἡγέτης τοῦ ἀκροδεξιοῦ κόμματος τῆς Νέας 
Ζηλανδίας. Ἀπό τήν ἡγεσία τοῦ ἀκροδε
ξιοῦ κόμματος παραιτήθηκε τή δεκαετία 
τοῦ 1980 γιά νά ἀσχοληθεῖ κατά τρόπο 
πιό συστηματικό μέ τόν ἀποκρυφισμό καί 
μάλιστα μέ τήν πλέον φρικτή καί ἀκραία 
μορφή του πού εἶναι ὁ νεοσατανισμός.

Ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς ἐνασχόλησής του 
μέ τήν πλέον σκληρή μορφή τοῦ ἀποκρυ
φισμοῦ ὑπῆρξε, τό 1992, ἡ δημιουργία τῆς 
νεοναζιστικῆς σατανιστικῆς ὀργάνωσης 
«Order of the Left Hand», ἡ ὁποία μετονο
μάστηκε τό 1994 σέ «Ordo Sinistra Vi vendi».

Τήν ἴδια χρονιά ὁ Kerry Bolton σέ συ
νεργασία μέ πολλούς ἐκπροσώπους τοῦ 
νεοναζιστικοῦ σατανισμοῦ ἀπό διάφορες 
χῶ ρες τῆς ὑφηλίου θά ἱδρύσουν τή διεθνῆ 
νεοναζιστική – σατανι- στική ὀργάνωση 
«Βlack Order » (Μαῦρο Τάγμα), ἡ ὁποία 
τό 1997 θά ἀλλάξει ὀνομασία καί θά υἱο
θετήσει τή σημερινή ὀνομασία της «Λευ-
κό Τάγμα τῆς Θούλης» γιά νά διακριθεῖ 

ἀπό μία ἄλλη ρατσιστική ὀργάνωση στίς 
Η.Π.Α. πού θά φέρει τήν ἴδια ὀνομασία. 
Δέν εἶναι τυχαῖο τό γεγονός ὅτι ἡ ὀνομασία 
«Λευκό Τάγμα τῆς Θούλης» παραπέμπει 
εὐθέως στήν ἀνά λογη γερμανική ρατσιστι
κή καί ἀποκρυφιστική ὀργάνωση τοῦ μεσο
πολέμου, μέ τήν ὁποία εἶχαν συσχεστιστεῖ 
πολλά στελέχη τοῦ ναζιστικοῦ χώρου.

Τό 1997 ἡ ἐπίσημη ἕδρα τῆς ἐν λόγῳ νε
οσατανιστικῆς ναζιστικῆς ὀργάνωσης με
ταφέρθηκε στό Richmond τῆς Virginia τῶν 
Η.Π.Α. Πρόκειται οὐσιαστικά γιά ἕνα διεθνές 
δίκτυο νεοναζί σατανιστῶν πού δραστηριο
ποιεῖται στίς χῶρες: Μεγάλη Βρεττανία, Γαλ
λία, Γερμανία, Ἰταλία, Σουηδία, Φινλανδία, 
Αὐσ τραλία, Νέα Ζηλανδία καί Η.Π.Α.

Ναζιστικά στοιχεῖα συναντᾶ κάποιος 
σήμερα σέ περιοδικά, διαδικτυακούς τό
πους, μικρούς ἐκδοτικούς οἴκους, περιθω
ριακά συγκροτήματα μουσικῆς τοῦ σατα
νιστικοῦ χώρου πού ἀπο τελοῦν τήν πλέον 
φανερή ἀπόδειξη γιά τό πῶς ἡ ἐγκληματι
κή ναζιστική ἰδεολογία εἶναι παροῦσα καί 
ἔχει μπολιάσει τήν πλέον ἀκραία καί σκο
τεινή, σύγχρονη καταστροφική λατρεία 
πού εἶναι ὁ νεοσατανισμός.

ΟΙ ΝΕΕΣ «ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ» ΤΗΣ «ΣΚΟΠΙΑΣ» 
«ΠΕΣ ΜΑΣ, ΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΥΤΑ;»

τῆς κ. Ἄννας Μπουρδάκου, 
μέλους τοῦ Πν. Σ. τῆς Π.Ε.Γ.

Ἡ «Σκοπιά» τῆς 15-7-2013 (γιά ἐσωτε
ρική χρήση) ἀσχολεῖται μέ τίς προφητεῖες 
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ γιά τά γεγονότα τῶν 
ἐσχάτων ἡμερῶν, ὅπως περιγράφονται στό 
κεφάλαιο Ματθ. 24. Στό κείμενο πού ἀκο
λουθεῖ σχολιάζουμε τίς ἀλλαγές τῆς ἑται
ρείας σέ βασικές διδασκαλίες, τίς ὁποῖες 
ἐκήρυττε γιά 130 χρόνια περίπου1.

1. Οἱ περισσότερες ὑπογραμμίσεις εἶναι δικές μας.

Σελ. 3. «Η ΔΙΑΚΟΝΙΑ του Ιησού στη γη 
πλησίαζε στο τέλος της, οι μαθητές του επι-
θυμούσαν να μάθουν τι τους επιφύλασσε το 
μέλλον. Γι’ αυτό λίγες ημέρες πριν από τον 
θάνατό του, τον ρώτησαν: Πότε θα γίνουν αυ-
τά και ποιο θα είναι το σημείο παρουσίας σου 
και της τελικής περιόδου του συστήματος 
πραγμάτων; (Ματθαίος 24: 3, Μάρκ. 13: 31).

Στο διάβα των ετών οι υπηρέτες του 
Ιεχωβά έχουν μελετήσει με προσευχή την 
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προφητεία του Ιησού για τις τελευταίες 
ημέρες. Για να δείξουμε πως έχει διασα-
φηνιστεί η κατανόησή μας, ας εξετάσουμε 
τρία ερωτήματα που εστιάζουν στο “πότε”. 
Πότε αρχίζει η μεγάλη θλίψη. Πότε κρίνει ο 
Ιησούς “τα πρόβατα και τα κατσίκια”. Πότε 
“έρχεται” ή αλλιώς φτάνει ο Ιησούς Χρι-
στός (Ματθ. ΚΔ’ 21, ΚΕ’ 31-33».

Ἡ «Σκοπιά», στή διάρκεια 130 περίπου 
ἐτῶν, ἔχει «μελετήσει μέ προσευχή», ὅπως 
ἰσχυρίζεται, τήν προφητεία τοῦ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, ὅπως ἀναφέρεται στά κεφάλαια 
Ματθ. 24 καί 25. Ἐπικυρώνει λοιπόν τή νέα 
κατανόηση ἐξετάζοντας τρία ἐρωτήματα 
ἀρχίζοντας μέ τήν «μεγάλη θλίψη». Ἄς 
δοῦμε στή συνέχεια ἕνα-ἕνα τά θέματα:

α) Ἡ «μεγάλη θλίψη»
«Σκοπιά» τῆς 15-7-2013 (γιά ἐσωτερική 
χρήση).

Σελ. 3. ΠΟΤΕ ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΘΛΙ-
ΨΗ;

«Επί σειρά ετών πιστεύαμε ότι η μεγάλη 
θλίψη άρχισε το 1914 με τον Α’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο και ότι “εκείνες οι ημέρες συντο-
μεύτηκαν” από τον Ιεχωβά το 1918, όταν 
τερματίστηκε ο πόλεμος, ώστε να δοθεί στο 
υπόλοιπο η ευκαιρία να κηρύξει τα καλά 
νέα σε όλα τα έθνη (Ματθ. 24: 21, 22). Μετά 
την ολοκλήρωση εκείνου του έργου κηρύγ-
ματος η αυτοκρατορία του Σατανά θα2 κα-
ταστρεφόταν. Επομένως θεωρούσαμε ότι η 
μεγάλη θλίψη είχε τρεις φάσεις: μία αρχή 
(1914-1918), θα ακολουθούσε μία διακοπή 
(από το 1918 και έπειτα) και η θλίψη θα ολο-
κληρωνόταν στον Αρμαγεδδώνα».

Ὅμως, γιά τήν «μεγάλη θλίψη» ἡ ἑται
ρία ἔγραφε:

1886. Γραφικές Μελέτες, τόμος Β΄, σελ. 
35: «Ἐν τῷ παρόντι κεφαλαίῳ παρέχομεν 
τάς Γραφικάς μαρτυρίας ἐξ’ ὧν ἀποδεικνύε-
ται ὅτι ἕξ χιλιάδες ἔτη ἀπό τῆς Δημιουργίας 

2. Οἱ ὑπογραμμίσεις στά κείμενα τῆς «Σκοπιᾶς», δικές 
μας.

τοῦ Ἀδάμ συνεπληρώθησαν μετά τοῦ ἔτους 
1872 Μ.Χ. καί ἑπομένως ἀπό τοῦ 1872 Μ.Χ. 
εἰσήλθομεν χρονολογικῶς εἰς τήν ἑβδόμην 
χιλιάδα ἤ τήν χιλιετηρίδα ἡ ἀρχή τῆς ὁποίας 
ἡ Ἡμέρα τοῦ Κυρίου ἤ Ἡμέρα θλίψεως».

1928. «Κυβέρνησις», σελ. 293: «Μετά τό 
1918 θά ἔλθει ἐπί τῶν ἐθνῶν μεγάλη θλίψις... 
αὐτή εἶναι ὁ Ἀρμαγεδδώνας (Ματθ. ΚΔ’ 21).

1936. «Πλούτη», σελ. 222: «Διαρκούσης 
τῆς περιόδου τοῦ Παγκοσμίου Πολέμου οἱ 
πιστοί ἀφοσιωμένοι ἅγιοι τοῦ Θεοῦ ἐπί τῆς 
γῆς εὑρίσκοντο εἰς κίνδυνο θανάτου. Διά 
τούς ἐκλεκτούς ἡ περίοδος τῆς θλίψεως πού 
ἄρχισε τό 1914 ἐκολοβώθη τό 1918 μέ τήν 
παύση τοῦ Παγκοσμίου πολέμου».

Καί συνεχίζουμε μέ τή «Σκοπιά» τῆς 15-
7-2013 (γιά ἐσωτερική χρήση).

Σελ. 4: «Εν τούτοις, έπειτα από περαι-
τέρω εξέταση της προφητείας του Ιησού 
αντιληφθήκαμε ότι ένα τμήμα αυτής της 
προφητείας για τις τελευταίες ημέρες, έχει 
δύο εκπληρώσεις (Ματθ. 24: 4-22). Μία αρ-
χική εκπλήρωση έλαβε χώρα στην Ιουδαία 
τον πρώτο αιώνα Μ.Χ. ενώ θα υπήρχε και 
μια παγκόσμια εκπλήρωση στις ημέρες μας.

Διακρίναμε επίσης ότι το πρώτο στάδιο 
της μεγάλης θλίψης δεν άρχισε το 1914. 
Γιατί; Επειδή οι προφητείες της Γραφής απε-
κάλυπταν ότι η μεγάλη θλίψη θα ξεκινήσει 
όχι με πόλεμο ανάμεσα στα έθνη, αλλά με 
επίθεση ενάντια στην ψεύτικη θρησκεία. 
Συνεπώς τα γεγονότα που άρχισαν το 1914 
αποτέλεσαν όχι την αρχή της μεγάλης θλί-
ψης αλλά την “αρχή βασανιστικών πόνων” 
(Ματθ. 24: 8). Αυτοί οι “βασανιστικοί πόνοι” 
αντιστοιχούν με όσα έλαβαν χώρα στην Ιε-
ρουσαλήμ και στην Ιουδαία από το 33 Κ.Χ. 
ως το 66 K.Χ.».

Ἡ «νέα ἀντίληψη» τῆς προφητείας εἶναι 
ὅτι τό 1914 δέν ἄρχισε τό πρῶτο στάδιο 
τῆς «μεγάλης θλίψης», ἀλλά τῶν «βα
σανιστικῶν πόνων» γιά τά γεγονότα τῆς 
Ἱερουσαλήμ ἀπό τό 33 μ.Χ. ἕως τό 66 μ.Χ. 
Ἀνατροπή δηλαδή ὅλων τῶν διδασκαλιῶν 
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πού σηματοδοτοῦσαν τήν ἔναρξη τῆς «με
γάλης θλίψης». Ἄγνωστο βέβαια εἶναι ἕως 
πότε θά κρατήσει αὐτή ἡ «νέα κατανόηση» 
τῆς «Σκοπιᾶς», ὅταν ἔτσι ἁπλᾶ τήν παρου
σιάζει χωρίς καμμία εὐθύνη ἔναντι τῶν 
ὀπαδῶν της, ἀκυρώνοντας μία διδασκαλία 
πού ἴσχυε καί ἐκηρύττετο ἐπί σειρά ἐτῶν, 
σάν ἀποκεκαλυμμένη ἀλήθεια ἐκ Θεοῦ.

Συνεχίζει ἡ «Σκοπιά», τῆς 15-7-2013 (γιά 
ἐσωτερική χρήση).

«Τι θα σηματοδοτήσει την έναρξη της 
μεγάλης θλίψης; Ο Ιησούς προείπε: Όταν... 
δείτε το αηδιαστικό πράγμα... (Ματθ. ΚΔ: 
15, 16). Στην πρώτη εκπλήρωση “το αηδια-
στικό πράγμα”, ο ρωμαϊκός στρατός στάθη-
κε σε άγιο τόπο το 66 Κ.Χ... στη μεγαλήτερη 
εκπλήρωση το σύγχρονο “αηδιαστικό πράγ-
μα” τα Ηνωμένα Έθνη, θα σταθεί όταν επι-
τεθεί στον Χριστιανικό κόσμο (ο οποίος είναι 
άγιος για τους κατ’ όνομα Χριστιανούς) και 
την υπόλοιπη Βαβυλώνα τη μεγάλη (Αποκ. 
17: 16-18). Αυτό το γεγονός θα αποτελέσει 
την αρχή της μεγάλης θλίψης».

Στό ἐδάφιο Ματθ. 24: 15, 16, σηματοδοτεῖ 
ὁ Ἰησοῦς Χριστός τήν ἔναρξη τῆς «μεγάλης 
θλίψης», κατά τήν ἑταιρία, σέ δύο μέρη: α) 
τό πρῶτο ἀηδιαστικό πράγμα τό 66 μ.Χ. 
εἶναι ὁ Ρωμαϊκός στρατός καί β) τό δεύτερο 
μεγαλύτερο, ἡ ἐπίθεση τῶν Ἡνωμένων 
Ἐθνῶν ἐναντίον ὅλων τῶν ἐθνῶν, τή Βαβυ
λώνα τή μεγάλη καί τήν ψεύτικη θρησκεία. 
Ἄς δοῦμε ὅμως ἀπό τά ἔντυπα τῆς ἑταιρίας 
τί ἐκήρυττε γιά τό «ἀηδιαστικό πράγμα».

1930. «ΦΩΣ», τόμος A’, σελ. 192: «Ὁ Κύ-
ριος ἐκ τῶν στυλῶν τῆς Σκοπιᾶς τῆς 1-1-21 
ἀπεκάλυψε ὅτι ὁ ὅρος “θηρίον” ἐφαρμόζε-
ται στό ὁρατό μέρος τῆς ὀργανώσεως τοῦ 
Σατανᾶ, ἤτοι οἱ ἐπιχειρηματίες, οἱ πολιτικοί 
καί ὁ κλῆρος».

1958. «Γεννηθήτω τό θέλημά σου», σελ. 
218: «Ἡ συμβολική εἰκών τοῦ θηρίου, ἡ Κοι-
νωνία τῶν Ἐθνῶν ἦταν τό βδέλυγμα· ἕνα 
ἀηδιαστικό πράγμα στόν Ἰεχωβά».

1973. «Χιλιετής Βασιλεία...», σελ. 80: «Δι-
ακρίνομε σήμερα, ἡ εἰκόνα ἐκείνου τοῦ πο-

λιτικοῦ θηρίου, εἶναι ἄλλη μία ὀργάνωση 
πολιτική, δηλαδή τά Η. Ε.».

Ἀπό τά ἀνωτέρῳ, συμπεραίνουμε ὅτι τό 
θηρίον ἤ «ἀηδιαστικό πράγμα», ἐκηρύτ
τετο ἀπό τήν «Σκοπιά» ἀπό παλαιότερα 
καί δέν ἀποτελεῖ σημερινή «κατανόηση». 
Ἦταν παλαιότερο «φῶς».

«Σκοπιά» τῆς 15-7-2013 (γιά ἐσωτερική 
χρήση), σελ. 5:

«Επομένως τι μπορούμε να αναμένουμε 
ότι θα συμβεί στη διάρκεια της ερχόμενης 
μεγάλης θλίψης; Ο Ιεχωβά θα “συντομεύ-
σει” την επίθεση των Ηνωμένων Εθνών ενά-
ντια στην ψεύτικη θρησκεία, μη επιτρέπο-
ντας να καταστραφεί η αληθινή μαζί με την 
ψεύτικη. Έτσι ο λαός του Θεού, θα σωθεί».

«Τι θα συμβεί αφού περάσει το αρχικό 
στάδιο της μεγάλης θλίψης... θα μεσολα-
βήσει κάποια χρονική περίοδος μέχρι την 
έναρξη του Αρμαγεδδώνα. (Ιεζ. 38: 14-16 και 
Ματθ. 24: 21) Έπειτα από αυτό θα αρχίσει η 
Χιλιετής Βασιλεία του Χριστού».

Σελ. 6: «Πάνω απ’ όλα χαιρόμαστε επειδή 
ο Ιεχωβά θα δικαιώσει την κυριαρχία του 
και θα αγιάσει το όνομά του».

Ἡ «μεγάλη θλίψη» διακόπτεται, κατά 
τήν «Σκοπιά», ἕνα χρονικό διάστημα ἕως 
τήν ἔναρξη τοῦ Ἀρμαγεδδώνα. Παλαι
ότερα, ἡ «Σκοπιά» κήρυττε ὅτι ἡ «μεγά
λη θλίψη» εἶναι ὁ Ἀρμαγεδδώνας, ὅπως 
διαβάσαμε ἀπό τό βιβλίο της τοῦ 1928, 
«Κυβέρνησις», σελ. 293: «Μετά τό 1918 θά 
ἔλθει ἐπί τῶν Ἐθνῶν μεγάλη θλίψις... αὐτή 
εἶναι ὁ Ἀρμαγεδδώνας». Ἡ μοναδική ἀπό 
τίς διδαχές της ἡ ὁποία δέν ἀλλάζει εἶναι 
ὅτι ὁ Ἰεχωβά θά δικαιώσει τήν κυριαρχία 
του καί θά ἁγιάσει τό ὄνομά του.

β) «Πότε κρίνει ὁ Ἰησοῦς;»
«Σκοπιά» τῆς 15-7-2013 (γιά ἐσωτερική 
χρήση):

ΠΟΤΕ ΚΡΙΝΕΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ 
ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΣΙΚΙΑ;

Σελ. 6: «Παλαιότερα πιστεύαμε ότι η κρί-
ση των ανθρώπων ως πρόβατα ή κατσίκια 
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θα λάβαινε χώρα καθ’ όλη την περίοδο των 
τελευταίων ημερών από το 1914 και έπειτα. 
Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, η Σκοπιά 
επανεξέτασε το (Ματθ. 25:31) το οποίο ανα-
φέρει: “όταν έρθει ο Γιός του ανθρώπου με 
τη δόξα του...”. Επισημάνθηκε ότι ο Ιησούς 
έγινε Βασιλιάς της Βασιλείας του Θεού το 
1914, αλλά δεν “κάθησε στον ένδοξο θρόνο 
του ως Κριτής” όλων των εθνών. Εφόσον ο 
Ιησούς δεν είχε αναλάβει ακόμη δράση ως 
κριτής όλων των εθνών το 1914, η κρίση 
προβάτων ή κατσικιών δεν θα μπορούσε να 
είχε αρχίσει εκείνο το έτος. Θα αναλάβει 
δράση ως κριτής όλων των εθνών μετά την 
καταστροφή της ψεύτικης θρησκείας. Τι 
μπορούμε λοιπόν να συμπεράνουμε; Ο Ιη-
σούς θα κρίνει τους ανθρώπους... ως πρόβα-
τα ή κατσίκια όταν έρθει, στη διάρκεια της 
μεγάλης θλίψης».

Πολλές ἦταν οἱ προφητεῖες τῆς «Σκο
πιᾶς» στό παρελθόν, γιά τήν χρονολογία 
τῆς «κρίσης». Ἄς ἀναφέρουμε μερικές:

1932. «Διεκδίκησις», τόμος Α’, σελ. 243: 
«Ὁ Βασιλεύς (Χριστός) ἤρχισεν τήν βασι-
λεία του τό 1914 καί εἰς τόν ναό του τό 1918. 
Ἡ κρίσις ἄρχισε ἀπό τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ καί 
ἤδη ἐπεκτείνεται ἐφ’ ὁλοκλήρου τοῦ Χρι-
στιανικοῦ κόσμου».

1932. «Διεκδίκησις», τόμος Β’, σελ. 206: «Ὁ 
Κύριός μας τούς ὁρί ζει ὡς “πονηρόν δοῦλον”. 
Χλευάζουν τήν δημοσιευθεῖσαν ἔκ θε σιν ὅτι 
ἡ παραβολή “προβάτων καί τῶν ἐριφίων” 
ἐφαρμό ζεται σήμερον».

1958-60. «Ἀπό τόν ἀπολεσθέντα Παρά-
δεισο», σελ. 200: «Πότε ὁ Βασιλεύς χωρίζει 
τούς ἀνθρώπους; Ὁ Βασιλεύς ἦλθε ἐν τῇ 
δόξῃ του τό 1914 μ.Χ. Τότε κάθησε ἐπί τοῦ 
θρόνου τῆς δόξης αὐτοῦ. Ὥστε τώρα στή 
διάρκεια αὐτοῦ τοῦ “ἐσχάτου καιροῦ” δια-
χωρίζει ὁ Βασιλεύς τούς ἀνθρώπους».

1968. «Ἡ ἀλήθεια πού ὁδηγεῖ στήν αἰώ-
νια ζωή», σελ. 54: «Χωρίζει πρόβατα ἀπό 
τά ἐρίφια (Ματθ. ΚΕ’ 31-32). Ζοῦμε τώρα σ’ 
αὐτόν τόν καιρό τοῦ διαχωρισμοῦ».

1973. «Χιλιετής Βασιλεία...», σελ. 264: 
«Ποιά τά πρόβατα καί ποιά τά ἐρίφια; 
Στήν 25-3-1923 ὁ Ἰ. Ρόδερφορδ ἀπευθύν-
θηκε σ’ ἕνα ἀκροατήριο 2.500, μέ θέμα τήν 
παραβολή πρόβατα καί ἐρίφια. Ἡ Βιβλική 
παρουσίαση δέν τοποθετοῦσε τήν ἐκπλή-
ρωση τῆς παραβολῆς μετά τόν “καιρό 
τῆς θλίψεως” μέ τόν ὁποῖον τελειώνει 
τό παρόν σύστημα πραγμάτων καί στήν 
διάρκεια τῆς χιλιετοῦς βασιλείας τοῦ Χρι-
στοῦ. Τοποθετοῦσε τήν ἐκπλήρωση τῆς 
παραβολῆς τώρα ἀπό τό 1919 μ.Χ. στήν 
διάρκεια τῆς ἀόρατης παρουσίας τοῦ Γιοῦ 
τοῦ ἀνθρώπου πού βασιλεύει καί μέχρι 
τήν καταστροφή αὐτοῦ τοῦ συστήματος 
πραγμάτων».

1995. «Σκοπιά», 15-5-95, σελ. 18: «Το 
1923 λαμπρό φως έλαμψε σε σχέση με την 
παραβολή προβάτων και κατσικιών. Κα-
τανοήθηκε η προφητεία ότι επρόκειτο να 
εκπληρωθεί στην παρούσα ημέρα Κυρίου, 
όχι μελλοντικά, στην διάρκεια της χιλιετί-
ας όπως νόμιζαν πρωτύτερα. Εξ’ άλλου στο 
τέλος της χιλιετίας, ο Ιεχωβά θα κρίνει και 
όχι ο Ιησούς Χριστός».

1995. «Σκοπιά» 15-10-95, σελ. 19: «Πι-
στεύαμε για πολύ καιρό ότι η παραβολή 
(προβάτων και κατσικιών) περιέγραφε τον 
Ιησού να κάθεται ως Βασιλιάς το 1914 και 
από τότε και ύστερα να κάνει κρίση, αιώ-
νια ζωή στα πρόβατα, μόνιμο θάνατο για 
κατσίκια! Αλλά μια επανεξέταση της πα-
ραβολής στρέφει την προσοχή μας σε μια 
προσαρμοσμένη κατανόηση όσον αφορά την 
χρονική τοποθέτησή της, καθώς και το τι 
εξεικονίζει».

Σελ. 21: «Αν ο Ιησούς είναι τώρα βασιλιάς 
η επιπρόσθετη δραστηριότητά του (Ματθ. 
ΙΘ’: 28), θα περιλαμβάνει το να καθήσει στο 
θρόνο και να κρίνει στη διάρκεια της χιλιε-
τίας».

Σελ. 23: «Η κατανόηση της παραβολής... 
καταδεικνύει ότι, η απόδοση της κρίσης 
είναι μελλοντική. Θα λάβει χώρα αφού 
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ξεσπάσει η “θλίψη” που αναφέρεται στο 
Ματθ. ΚΔ’ 29, 30».

Ὅπως διαβάσαμε, οἱ «κατανοήσεις» τῆς 
«Σκοπιᾶς», εἶναι πολλές καί διαφορετικές. 
Τό «φῶς» ἀνάβει καί λάμπει γιά νά σβήσει 
καί νά γίνει σκοτάδι, καί ξανά ἀπό τήν 
ἀρχή. Τό ἀποκορύφωμα τό βλέπουμε στίς 
δύο «Σκοπιές», τῆς 15-5-95 καί τῆς 15-10-95. 
Ἡ κατανόηση ἀλλάζει σέ διάστημα μόλις 
5 μηνῶν.

Ἄς δοῦμε τώρα καί μιά ἄλλη ἀλλαγή τῆς 
«Σκοπιᾶς» σέ βασικό  θέμα:

γ) «Πότε ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς;»
«Σκοπιά» τῆς 15-7-2013 (γιά ἐσωτερική 
χρήση):

ΠΟΤΕ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΑΛΛΙΩΣ ΦΤΑΝΕΙ Ο 
ΙΗΣΟΥΣ;

Σελ. 7: «Στα εδάφια Ματθ. 24: 29-25: 46, 
ο Ιησούς εστιάζει την προσοχή στα όσα θα 
συμβούν στην διάρκεια αυτών των τελευ-
ταίων ημερών και της ερχόμενης μεγάλης 
θλίψης. Εκεί ο Ιησούς κάνει οχτώ αναφορές 
στον ερχομό του, δηλαδή στην έλευση ή 
αφιξή του. Σχετικά με την μεγάλη θλίψη 
δηλώνει: “Θα δουν τον Γιο του ανθρώπου 
να έρχεται πάνω στα σύννεφα”. “Δεν γνω-
ρίζεται ποια ημέρα έρχεται ο Κύριός σας”. 
“Κάποια ώρα που δεν την θεωρείτε πιθανή”. 
Στη δε παραβολή του για τα πρόβατα και τα 
κατσίκια, ο Ιησούς λεει “όταν έρθει ο Γιος 
του ανθρώπου” (Ματθ. 24: 30, 42, 44, 25: 31). 
Οι αναφορές εφαρμόζονται στην μελλοντι-
κή έλευση του Χριστού ως Κριτή.

Σε ποια σημεία της προφητείας του Ιησού, 
βρίσκουμε τις υπόλοιπες τέσσερις αναφο-
ρές;

Σχετικά με τον πιστό και φρόνιμο δούλο, 
ο Ιησούς λεει: “Ευτυχισμένος είναι εκείνος ο 
δούλος αν ο Κύριός του τον βρει να ενεργεί 
έτσι“.

Στην παραβολή των παρθένων, δηλώνει: 
“Ενώ αυτές έφευγαν για να αγοράσουν λάδι 
έφθασε ο γαμπρός”.

Στην παραβολή των ταλάντων αναφέρει: 
“Ἐπειτα από πολύ καιρό ήρθε ο κύριος εκεί-
νων των δούλων”.

Στην ίδια παραβολή λεει: “κατά την άφι-
ξή μου θα λάβω αυτό που είναι δικό μου” 
(Ματθ. 24: 46, 25: 10, 19, 27). Σε ποιόν καιρό 
αναφέρονται αυτές οι περιπτώσεις όπου γί-
νεται λόγος για την έλευση του Ιησού;».

«Στο παρελθόν είχαμε δηλώσει στα 
έντυπά μας ότι οι τέσσερις τελευταίες ανα-
φορές εφαρμόζονται στην έλευση ή άφιξη 
του Ιησού το 1918... ο Ιησούς ήρθε για να 
επιθεωρήσει την πνευματική κατάσταση 
των χρισμένων και ότι ο διορισμός του δού-
λου σε όλα τα υπάρχοντα του Κυρίου έλαβε 
χώρα το 1919 (Μαλ. 3: 1). Εν τούτοις μια 
περαιτέρω εξέταση της προφητείας του Ιη-
σού δείχνει ότι χρειάζεται να γίνει κάποια 
προσαρμογή στην κατανόησή μας, σχετικά 
με τον καιρό εκπλήρωσης της προφητείας 
του Ιησού. Γιατί;».

«Στα εδάφια που προηγούνται του Ματθ. 
24:46, η λέξη “έρχεται” αναφέρεται με συ-
νέπεια στον καιρό κατά τον οποίο ο Ιησούς 
έρχεται για να εξαγγείλει και να εκτελέσει 
κρίση στην διάρκεια της μεγάλης θλίψης 
(Ματθ. 24: 30, 42, 44). Επίσης όπως εξετά-
σαμε, η έλευση του Ιησού (Ματθ. 25: 31) 
αναφέρεται στον ίδιο εκείνο καιρό κρίσης. 
Επομένως η άφιξη του Ιησού για να διορί-
σει τον πιστό και φρόνιμο δούλο υπεύθυνο 
σε όλα τα υπάρχοντά του, αναφέρεται και 
αυτή στη μελλοντική έλευσή του κατά την 
διάρκεια της μεγάλης θλίψης.

Η εξέταση της προφητείας του Ιησού, κα-
θιστά σαφές ότι και οι οχτώ αναφορές για 
την έλευσή του εφαρμόζονται στην διάρκεια 
της μεγάλης θλίψης».

Ἁπλά, μέ τή δική της μέθοδο πειθοῦς ἡ 
«Σκοπιά» παρουσιάζει στούς ὀπαδούς της 
κυρίως, καινούργιες θαυμάσιες ἀνακαλύ
ψεις «μέσῳ προσευχῆς» γιά κατανόηση καί 
προσαρμογή σέ διδάγματα νέα, τά ὁποῖα 
συχνά ἀλλάζουν κι αὐτά γιά νά ἐπινοη
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θοῦν ἄλλες «θεϊκές» ἀλήθειες. Καί βέβαια, 
χωρίς καμμιά συστολή, ἡ ἑταιρεία, δηλαδή 
«ὁ μόνος συλλογικός ἀγωγός τοῦ Θεοῦ γιά 
τή ροή τῆς βιβλικῆς ἀληθείας στούς ἀνθρώ-
πους», δηλώνει ὅτι αὐτό μέν λέγαμε στό 
παρελθόν, ἀλλά τώρα «ἐν τούτοις… χρει-
άζεται νά γίνει κάποια προσαρμογή στήν 
κατανόησή μας», χωρίς νά ὁμολογεῖ ὅτι 
αὐτό σημαίνει ἀλλαγή βασικῆς διδασκα
λίας της.

δ) Ὁ «καθαρισμός τοῦ ναοῦ»
Στή συνέχεια θά δοῦμε μιά ἄλλη «με
ταμόρφωση» τῆς «Σκοπιᾶς». Γράφει στή 
«Σκοπιά», 15-7-2013 (γιά ἐσωτερική χρήση) 
σελ. 9:

«ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΥΠΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ 
ΙΗΣΟΥ».

«Με την έναρξη του δευτέρου αιώνα Κ.Χ. 
τα ζιζάνια φάνηκαν όταν οι κατ’ απομίμηση 
Χριστιανοί έκαναν αισθητή την παρουσία 
τους, στον αγρό του κόσμου»…..

«(Μαλαχ. 3: 1-4): Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής 
ήταν ο αγγελιοφόρος που καθάρισε την οδό 
(Ματθ. 11: 10, 11)».

Σελ. 11: «Ποιά ήταν η μεγαλύτερη εκ-
πλήρωση της προφητείας του Μαλαχία; Τις 
δεκαετίες πριν από το 1914, ο Κ. Τ. Ρώσσελ 
και οι στενοί συνεργάτες του έκαναν ένα έρ-
γο παρόμοιο με τον Ιωάννη τον Βαφτιστή... 
Το έργο περιλάμβανε την αποκατάσταση 
Γραφικών αληθειών... δίδαξαν το αληθινό 
νόημα της λυτρωτικής θυσίας του Χριστού, 
ξεσκέπασαν την ψεύτικη διδασκαλία της 
κόλασης και διακήρυξαν το επικείμενο τέ-
λος των καιρών των Εθνών... Ποιοί ανάμεσά 
τους αποτελούσαν το σιτάρι...; Ο Iησούς 
άρχισε να επιθεωρεί τον πνευματικό του 
ναό το 1914, αυτή η επιθεώρηση και ο καθα-
ρισμός διήρκεσε από το 1914 ως το πρώτο 
μέρος του 1919».

Ἀλλά ἄς δοῦμε τί ἔγραφε ἡ «Σκοπιά» γιά 
τόν «καθαρισμό τοῦ ναοῦ» σέ παλαιότερες 
χρονολογίες:

1886, «Γραφικαί Μελέται» (1η ἔκδοση), 
Τόμος Β’, σελ.244-245.

«Ὁ καθαρισμός τοῦ ναοῦ»: «Ὁ Κ. Τ. 
Ρῶσσελ ἐκήρυττε πώς ὁ καθαρισμός ἔγινε 
τό 1878 καί συνδέθηκε μέ ἰδιαίτερη “ἔκχυ-
ση” τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὁ Θεός ξεχώρισε 
τήν τάξη τῶν “ἁγίων” καί τούς καθάρισε 
ἀπό ψευδεῖς διδασκαλίες».

1932, «Διεκδίκηση», (Ἰ. Ρόδερφορδ), τό-
μος Α’, σελ. 28: «Ὅταν ὁ Κύριος ἦλθε εἰς 
τόν ναό τό 1918 εὗρε δύο τάξεις δούλων... ἡ 
μία Ἰδιοτελοῦς ἐπιθυμίας... ἡ δέ ἄλλη ἀνι-
διοτελῆς, ἀφιερωμένη εἰς τόν Κύριον. Τήν 
πρώτη προσδιορίζει ὡς πονηρό δοῦλον, τήν 
δέ ἄλλη ὡς πιστό καί φρόνιμο δοῦλον, ὁρί-
ζεται ὡς τό ὑπόλοιπον».

1935, «Σκοπιά», σελ. 268: «Ὁ καθαρισμός 
τό 1932».

Ὅπως βλέπουμε, στήν διάρκεια 3 μόλις 
ἐτῶν, 1932 ἕως 1935, ἡ «Σκοπιά» ἀλλάζει 
χρονολογία στό θέμα τοῦ «καθαρισμοῦ».

1950, «Σκοπιά», σελ. 284: «Ὁ καθαρισμός 
συντελέστηκε στή διάρκεια τοῦ 1920».

1955, «Σκοπιά», σελ. 259: «Ὁ καθαρισμός 
ἄρχισε τό 1918».

 Μέ τό «νέο φῶς» ὅμως  καί οἱ παλαιές 
χρονολογίες τοῦ «καθαρισμοῦ» ἀλλάζουν:

«Σκοπιά», 15-7-2013 (γιά ἐσωτερική χρή
ση):

«Ο Ιησούς βρήκε μια ομάδα ζηλωτών οι 
οποίοι επί 30 χρόνια είχαν αφιερώσει τις 
δυνάμεις και τις περιουσίες τους... αυτά τα 
λίγα εύρωστα στάχυα δεν είχαν πνιγεί από 
τα ζιζάνια του Σατανά».

Σελ. 11-12: Χρόνια της επιθεώρησης και 
του καθαρισμού. «Παρ’ όλα αυτά προέκυψε η 
ανάγκη να “καθαριστούν οι γιοί του Λευΐ” οι 
χρισμένοι (Μαλαχ. 3: 2, Α’ Παρ. 4: 17). Γιατί; 
Στα τέλη του 1914 μερικοί σπουδαστές της 
Γραφής αποκαρδιώθηκαν επειδή δεν πήγαν 
στον ουρανό. Το 1915 και το 1916 η εναντίωση 
εκτός οργάνωσης επιβράδυνε το έργο κηρύγ-
ματος. Ακόμη χειρότερα μετά τον θάνατο 
του αδελφού Ρώσσελ τον Οκτώβριο του 1916, 
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ΜΕΘΟΔΟΙ «ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗΣ» ΚΑΙ «ΘΕΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ»: 
ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ;1 

τῆς κ. Ἑλένης Ἀνδρουλάκη

(α’ μέ ρος)

1. Εἰσαγωγή
Συχνά γίνεται λόγος σήμερα γιά «θε

τική σκέψη» καί «αὐτοβελτίωση». Μέ τόν 
ὅρο «θετική σκέψη» δέν νοεῖται μιά κατά
σταση εὐδιαθεσίας ἤ αἰσιοδοξίας ἤ πίστης 
στό Θεό, ἀλλά κάτι ἐντελῶς διαφορετικό. 
Ἡ «θετική σκέψη» βρίσκεται στόν πυρή
να τῶν δραστηριοτήτων τῶν ὁμάδων τῆς 
«Νέας Ἐποχῆς» καί τό ἐννοιολογικό της 
περιεχόμενο εἶναι διαφορετικό ἀπό ὅ,τι 
θά φανταζόταν κάποιος ἀνυποψίαστος 
ἤ ἀφελής ἀκροατής. Ἡ «θετική σκέψη» 
εἶναι μιά κατάσταση ἐνεργοποίησης τῶν 
δῆθεν ἀνεξάντλητων δυνάμεων μέσα μας, 
ἡ ἀνάπτυξη «ὁλόκληρου τοῦ δυναμικοῦ» 
τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», ἡ ἀνακάλυψη τῶν 
ἀπεριόριστων «θεϊκῶν δυνάμεων», πού 

1. Ἱερά Μητρόπολις Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, 
Βουλιαγμένης καί Βάρης.

Τά περιεχόμενα τοῦ ἐν λόγῳ ἄρθρου ἀποτελοῦν ἀπό
ψεις ἐπιστημονικές. Ἡ ἀρθρο γρά φος δέν ἔχει τήν πρόθε
ση νά προσβάλει τήν τιμή καί τήν ὑπόληψη κανενός, τίς 
ὁποῖες δηλώνει ὅτι σέβεται ἀπολύτως.

ὑποτίθεται ὅτι βρίσκονται μέσα μας.
Οἱ ὀπαδοί τῆς «θετικῆς σκέψης» κηρύτ

τουν ὅτι ὅταν κάνουμε θετικές σκέψεις 
«δονούμαστε σέ ἀνώτερες συχνότητες», 
ἐνῶ ὅταν κάνουμε ἀρνητικές σκέψεις, τότε 
«παλλόμαστε σέ κατώτερες, ἀσθενέστερες 
συχνότητες». Ἡ ὁρολογία αὐτή εἶναι καθα
ρά ἀποκρυφιστική, ὅπως καί ἡ συνακόλου
θη διδασκαλία ὅτι «τά θετικά συναισθήμα-
τα εἶναι ἐναρμονισμένα μέ αὐτά τῆς Πηγῆς 
μας2, [καί] μᾶς κάνουν νά δονούμαστε σέ 
ἀνώτερες συχνότητες καί βοηθοῦν νά γίνουν 
οἱ προθέσεις μας πραγματικότητα»3.

Ἔτσι, ἰσχυρίζονται, «ἡ συνεχής ἐπανάλη-
ψη μιᾶς σκέψης συνοδευόμενη ἀπό ἔντονα, 
θετικά συναισθήματα καί ἡ μέ ἀπόλυτη 
βεβαιότητα προσδοκία ὅτι θά ὑλοποιηθεῖ» 
αὐτό πού σκεπτόμαστε, κάνουν τίς σκέψεις 

2. Δηλαδή τή θέση τοῦ προσωπικοῦ Θεοῦ παίρνει μιά 
ἀπρόσωπη «Πηγή» στήν ὁποία ὅλα συγχωνεύονται.

3. http://enallaktikidrasi.gr/2013/05/pos-oi-skepseis-mas-
ginontai-i-pragmatikotita-mas

υπήρξε εναντίωση και εντός της οργάνωσης. 
Τέσσερα από τα επτά μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου της Βιβλικής και Φυλλαδικής 
εταιρίας Σκοπιά στασίασαν, όταν αποφα-
σίστηκε να ανατεθεί η ηγεσία στον αδελφό 
Ρόδερφορδ... Προσπάθησαν να προκαλέσουν 
διαίρεση μεταξύ των αδελφών αλλά τον 
Αύγουστο του 1917 έφυγαν από το Μπέθελ 
-κάτι που συνέβαλλε στον καθαρισμό!

…Ο Ιησούς έκρινε ότι ήταν αληθινοί Χρι-
στιανοί -το σιτάρι-, αλλά απέρριψε όλους 

τους κατ’ απομίμηση Χριστιανούς, περιλαμ-
βανομένων και όσων ανήκαν στις εκκλησίες 
του Χριστιανικού κόσμου».

Δέν χρειάζονται ἄλλες ἀπό τίς πολλές 
καί ἐναλασσόμενες χρονολογίες τοῦ «κα-
θαρισμοῦ». Ὅσες καταγράψαμε νομίζου
με ὅτι εἶναι ἀρκετές, γιά τήν ἐνημέρωση 
τοῦ ἀναγνώστη, ὡς πρός τό καθεστώς πού 
ἐπικρατεῖ στήν ἑταιρία «Σκοπιά» καί στό 
θέμα αὐτό.

(Συνέχεια στό ἑπόμενο).
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μας πραγματικότητα. Γιά ὅλες τίς ὁμάδες 
τῆς «θετικῆς σκέψης», ἡ σκέψη ταυτίζεται 
μέ τήν πράξη. Συχνά ἀκοῦμε ἤ διαβάζουμε 
γιά τή «δύναμη τῆς σκέψης»· πολλοί μάλι
στα λένε ὅτι «ἡ σκέψη εἶναι ἐνέργεια» καί 
ὅτι «ἡ ἐνέργεια ἀκολουθεῖ τή σκέψη», κάτι 
τό ὁποῖο ἀποτελεῖ ἀποκρυφιστικό δόγμα4.

Κάποιοι καθοδηγητές ζωῆς (life coaches) 
διδάσκουν ὅτι «οἱ σκέψεις μας ἔχουν ὑπό-
σταση καί ἕλκουμε ὁ,τιδήποτε σκεφτόμαστε 
ἀνεξάρτητα ἄν αὐτό εἶναι θετικό ἤ ἀρνητι-
κό». «Εἴμαστε οἱ ἴδιες οἱ σκέψεις μας», λένε, 
καί «μποροῦμε νά διδάξουμε τό ὑποσυνείδητό 
μας νά κάνει ὅ,τι θέλουμε». «Μποροῦμε νά 
κάνουμε τά πάντα». Πῶς; Στρεφόμενοι στόν 
ἑαυτό μας, ἀπολυ το ποι ώντας τίς δυνάμεις 
μέσα μας, θεοποιώντας τόν ἑαυτό μας.

«Γιά τίς ὁμάδες πού προβάλλουν ὡς 
“γενική συνταγή” τή θετική σκέψη», 
ἔγραφε ὁ μακαριστός π. Ἀντώνιος Ἀλεβι
ζόπουλος, «δέν ὑπάρχει καμία πραγμα
τικότητα ἐκτός ἀπό τόν “ἑαυτό”, ὁ “ἑαυ
τός” δημιουργεῖ τά πάντα»5. Ὅσοι ἀσκοῦν 
τή «θετική σκέψη» καί προσπαθοῦν νά 
«αὐτο βελ τιωθοῦν» μέσῳ αὐτῆς, οὐσιαστι
κά δροῦν ἀντι-χριστια νικά. Ἀφοῦ ἡ πίστη 
στό Θεό ὑποκαθίσταται ἀπό τήν πίστη 
στόν Ἑαυτό. Καί ἡ προσευχή, πού λένε ὅτι 
κάνουν, σχετίζεται μέ τή «δύναμη τῆς σκέ
ψης» καί οὐσιαστικά ἀποτελεῖ συνομιλία 
μέ τόν «ἀνώτερο, θεῖο ἑαυτό» τους. «Ἔχε 
πίστη», λένε, ἀλλά ἐννοοῦν μία «πίστη ὄχι 
στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ ἤ στόν Τριαδικό 
Θεό ἤ σέ ὁποιαδήποτε δύναμη ἔξω ἀπό τόν 
ἑαυτό μας, ἀλλά πίστη στίς δυνάμεις τοῦ 
ἴδιου τοῦ ἑαυτοῦ μας, δηλαδή μιά διαβολι
κή πίστη»6, ἔγραφε ὁ π. Ἀντώνιος.

Ὁ Ἑαυτός ἐξυψώνεται ἐγωιστικά, εἰδω
λοποιεῖται, παίρνει τή θέση τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι 

4. Παγκόσμια Καλή Θέληση, Ἐνημερωτικό Δελτίο,  
2003, Νο 2.

5. π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου (+), Ὁ ἀποκρυφισμός 
στό φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας - Νεοαποκρυφισμός, Ἀθήνα, 
1996, σελ. 305.

6. ἔνθ. ἀνωτ., σελ. 304.

κηρύσσεται ἡ αὐτονομία τοῦ ἀνθρώπου, 
καταργεῖται ἡ κοινωνία μέ τόν ἀληθινό 
Θεό καί ἀκυρώνεται τό Εὐαγγέλιο τοῦ 
Χριστοῦ. Ἡ πίστη πού συνυπάρχει μέ τή 
χρήση μεθόδων «αὐτοβελτίωσης», «αὐτο
εξέλιξης» καί «θετικῆς σκέψης» εἶναι μιά 
ἑωσφορικοῦ τύπου πίστη πού ἐνεργοποι
εῖται μέ τεχνικές αὐθυποβολῆς, ἐλέγχου 
καί προγραμματισμοῦ τοῦ νοῦ, διαλογισμό 
καί λοιπές ἀποκρυφιστικές πρακτικές.

2. Τί εἶναι ὁ Νευρογλωσσικός  
Προγραμματισμός (NLP)

Θά δοῦμε τώρα ἕνα ἀντιπροσωπευτικό 
παράδειγμα, τό Νευρογλωσσικό Προγραμ
ματισμό, γνωστό καί ὡς NLP, ὁ ὁποῖος συ
στήνεται ὡς «μιά ὁλοκληρωμένη μέθοδος 
αὐτοβελτίωσης καί προσωπικῆς ἐξέλιξης σέ 
ὅλους τούς τομεῖς»7.

Ὁ Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός 
παρουσιάζεται ὡς «ἡ τέχνη καί ἐπιστήμη 
τῆς προσωπικῆς βελτίωσης». Ἀναπτύχθηκε 
τή δεκαετία τοῦ 1970 ἀπό τόν μαθηματι
κό Richard Bandler καί τόν γλωσσολόγο 
John Grinder, οἱ ὁποῖοι ἔφτιαξαν μιά νέα 
μέθοδο πού βασίστηκε στίς τεχνικές τῶν 
λεγόμενων «μάγων τῆς ἐπικοινωνίας», δη
λαδή τοῦ ἱδρυτῆ τῆς Νεοεποχίτικης ψυχο-
θερα πευτικῆς μεθόδου Γκεστάλτ, Fritz 
Perls, τῆς οἰκογενειακῆς ψυχοθεραπεύτρι
ας Virginia Satir καί τοῦ ὑπνοθεραπευτῆ 
Milton Erickson.

Ὁ Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός 
ἔχει χαρακτηριστεῖ ὡς «μιά νέα τεχνολογία 
ἐργαλείων σκέψης καί συμπεριφορᾶς», «μιά 
ὁλιστική προσέγγιση», πού «δίνει τή λύση 
σέ πολλά καθημερινά προβλήματα, ὅπως 
ἀϋπνίες, κατάθλιψη, ὀργάνωση τῆς ζωῆς, 
αὐτογνωσία, καλύτερη μάθηση, μεγαλύ-
τερη αὐτοπε ποίθηση, ἀποτελεσματικότερη 
ἐπικοινωνία, αὐτοβελτίωση καί ἀλλαγή τῶν 
κακῶν συνηθειῶν μας. Ὅποιος ἐκτελέσει τίς 
τεχνικές τοῦ μοντέλου, θά νιώσει μεγαλύ-

7. http://amaltheia.eu
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τερη αὐτοπεποίθηση, ἡ ὁποία θά ἀπορρέει 
ἀπό τήν ἱεράρχηση τῶν ἀξιῶν του καί θά 
τιθασεύσει τά μέχρι τώρα ἀνεξέλεγκτα 
πιστεύω του! Θά ἐξερευνήσει τήν πηγή 
τῶν συναισθημάτων του καί θά γνωρίσει 
καλύτερα τόν ἑαυτό του. Θά μελετήσει κα-
λύτερα τήν ἀν θρώπινη ἐπικοινωνία καί θά 
καταλάβει τί ἐπηρεάζει θετικά τούς ἄλλους 
ἀν θρώ πους»8. Στά ὑποσχόμενα ὀφέλη πε
ριλαμβάνονται «αὐτο-εξέλιξη, ἐξαφάνιση 
ἀρνητικῶν σκέψεων, σύνδεση μέ τήν προσω-
πική μου Δύναμη, ἐντοπισμός καί διαγραφή 
τῶν ἀρνητικῶν νοητικῶν προγραμμάτων 
καί ἀποκάλυψη τοῦ ἀληθινοῦ ἑαυτοῦ». Ἐπί
σης, γιά ὅσους τό ἐπιθυμοῦν, ὁ Νευρο
γλωσσικός Προγραμματισμός «ὁδηγεῖ στήν 
ἀφθονία, τήν εὐημερία καί στήν ἀπόκτηση 
πλούτου, στή θεραπεία φοβιῶν μέσα σέ λίγα 
λεπτά, στήν ἄμεση ἀπαλλαγή ἀπό ἀλλερ-
γίες, στή μείωση βάρους, στή θεραπεία 
ἐθισμῶν, στήν αὔξηση τῶν πωλήσεων ἕως 
καί 60% ἀπό τίς πρῶτες μέρες, στήν ἐπιτυ-
χία στά ἐρωτικά ραντεβού» κ.λπ.

Κάποιοι θεραπευτές NLP ὑπόσχονται 
φυσική αὔξηση τοῦ μεγέθους τοῦ γυναι
κείου στήθους μέσα σέ λίγο καιρό, ἄλλοι 
ὑπερηφανεύονται ὅτι μέ τήν ἐφαρμογή 
τοῦ NLP σέ ἐγκυμο νοῦσες τίς βοήθησαν νά 
γεννήσουν πιό εὔκολα, ἐνῶ ἄλλοι ἰσχυρί
ζονται ὅτι θεραπεύουν ἀκόμα καί τόν καρ
κίνο9. Μέ ἄλλα λόγια, ὁ NLP «ἔχει μετα-
μορφωθεῖ σέ ἕνα πάσης χρήσης πρόγραμμα 
καί σέ μιά τεχνολογία αὐτοβελτίωσης» καί 
συστήνεται ὡς «ἡ νέα τέχνη καί ἐπιστήμη 
πού σέ βοηθᾶ νά ἀποκτήσεις ὁ,τιδήποτε θε-
λήσεις».

«Ἀπελευθέρωσε τίς Δυνατότητες τοῦ 
Νοῦ σου!» μᾶς προτρέπει διαφημιστικό 
φυλλάδιο νευρογλωσσικοῦ προγραμματι
σμοῦ Ἑλληνικῆς ἑταιρείας πού ἀσχολεῖται 
τά τελευταῖα χρόνια μέ τήν ἐκπαίδευ

8. Τρίτο Μάτι, τεῦχος 74, Ἰανουάριος 1999.
9. http://www.transformations.net.nz/trancescript/heal

ing-cancer.html

ση στό Νευρογλωσσικό Προγραμματισμό 
ἔναντι ἁδρῆς ἀμοιβῆς. Αὐτό, καί ἄλλα 
σχετικά κέντρα πού δραστη ριοποιοῦνται 
ἔντονα στήν πατρίδα μας ἀπευθύνονται 
σέ ἄτομα πού ψάχνουν κάποιο στήριγμα 
στή ζωή τους, σέ ἀνθρώπους πού ἀναζη
τοῦν αὐτο-ανάπτυξη καί αὐτοβελτίωση, 
ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές καί καθο
δηγητές ζωῆς (life coaches), σέ ἐπαγγελ
ματίες ὑγείας, ἐναλλακτικούς θεραπευτές, 
στελέχη ἐπιχειρήσεων, ἐκπαιδευτικούς, 
ἀθλητές κ.ἄ. Τό πρόγραμμα σέ βοηθᾶ 
δῆθεν νά ἀναγνωρίσεις καί νά ἐξαλείψεις 
τά «ἀρνητικά ἤ περιοριστικά πιστεύω σου», 
«νά ἐναρμονίσεις ὅλα τά κομμάτια τοῦ 
ἑαυτοῦ σου», «νά ὑπερβεῖς τά προσωπικά 
σου ὅρια», «νά ἀνακαλύψεις τή δύναμη πού 
ἔχεις μέσα σου» καί νά ἀναπτύξεις «τερά-
στιες δυνατότητες αὐτοπρογραμματισμοῦ». 
Ἀφοῦ, ὅπως μᾶς λένε, «ὁ NLP ἔχει ἀνακα-
λύψει καί ἔχει ἀπελευθερώσει τό τεράστιο 
κρυμμένο δυναμικό» πού ὑποτίθεται ὅτι 
ἔχουμε ὅλοι. Οἱ σύμβουλοι NLP, μάλιστα, 
τονίζουν ὅτι «ὁ NLP βρίσκει ἐφαρμογή 
σχεδόν σέ κάθε τομέα τῆς ἀνθρώπινης δρα-
στηριότητας: στήν προσωπική ἀνάπτυξη, 
στήν καθοδήγηση ζωῆς (life coaching), στίς 
σχέσεις, στήν ὑγεία, στήν ψυχοθεραπεία, 
στήν ἐκπαίδευση καί μάθηση, στόν ἀθλητι-
σμό, στίς πωλήσεις, στόν το μέα τῶν ἐπιχει-
ρήσεων, στήν ἐπικοινωνία, στήν καθημερινή 
ζωή».

3. Εἶναι ὁ NLP ἐπιστημονική μέθοδος;
Ὁ NLP συχνά αὐτο-αποκαλεῖται «μο-

ντέλο ἐπικοινωνίας», «μοντέλο ἀνθρώπινης 
συμπεριφορᾶς», «λογισμικό γιά τόν ἐγκέ
φαλο», «ἐγχειρίδιο χρήσης τοῦ ἐγκεφάλου», 
«μελέτη τῆς ὑποκει μενικῆς ἐμπειρίας» καί 
«ἐπιστήμη τῆς θετικῆς σκέψης».

Τό πρόβλημα ξεκινᾶ ἀπό τούς ἰσχυρι
σμούς τῶν θεμελιωτῶν τῆς μεθόδου ὅτι ὁ 
NLP βασίζεται στή νευρολογία, τή γλωσ-
σολογία καί τήν ἐπιστήμη τῶν ὑπολο-
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γιστῶν, κάτι τό ὁποῖο ἔχει ἀποδειχθεῖ 
ψευδές σέ πολυάριθμες ἐπιστημονικές 
μελέτες ἀπό νευρολόγους, ψυχολόγους 
καί γλωσσολόγους.

Ἐπίσης, σύγχυση δημιουργεῖται ἀπό τήν 
ὀνομασία «Νευρογλωσσικός Προγραμμα
τισμός», καθότι ἡ μέθοδος δέν ἔχει καμία 
ἀπολύτως σχέση μέ τή σοβαρή ἐπιστή-
μη τῆς νευρογλωσσολογίας. Ἡ νευρο
γλωσσολογία, καθ’ ὅλα ἐπιστημονική, με
λετᾶ τούς νευρολογικούς μηχανισμούς τοῦ 
ἀνθρώπινου ἐγκεφάλου πού ἐλέγχουν τήν 
ἐκμάθηση, κατανόηση καί παραγωγή τῆς 
γλώσσας. Οἱ νευρογλωσσολόγοι ἐρευνοῦν 
μέ ἐπιστη μονικά κριτήρια, πῶς ἡ δομή 
τοῦ ἐγκεφάλου ἐπηρεάζει τή μάθηση τῆς 
γλώσσας, πῶς καί σέ ποιές περιοχές τοῦ 
ἐγκεφάλου ἑδράζεται ἡ γλώσσα καί πῶς 
οἱ ἐγκεφαλικές βλάβες ἐπηρεά ζουν τήν 
κατανόηση καί χρήση τοῦ λόγου.

Οἱ νευρογλωσσικοί προγραμματιστές 
δέν κάνουν τίποτα ἀπό τά παραπάνω, 
ἀλλά ὑπόσχονται ὅτι θά μᾶς βοηθήσουν 
νά «ἀπελευθερώσουμε τίς ἐσωτερικές δυ-
νάμεις μας», «νά ἐξαφα νίσουμε τίς ἀρνη-
τικές μας σκέψεις», «ἀναδιαμορφώνοντας 
τόν ἀν θρώ πινο ἐγκέφαλο γιά νά μᾶς κάνουν 
ὑπερανθρώπους»10. Ὁ ἴδιος ὁ δημιουργός 
της μεθόδου, ὁ Richard Bandler, ὁμολογεῖ 
ὅτι ἡ ἔμπνευση τοῦ NLP τοῦ ἦρθε «σέ μιά 
σειρά ψευδαισθήσεων»11.

Ὁ καθηγητής ψυχολογίας Barry 
Beyerstein, σέ ἐντυπωσιακή ἐργασία του 
μέ τίτλο «Ψευδεῖς θεωρίες περί ἐγκεφάλου: 
Νευρομυθολογίες τῆς Νέας Ἐποχῆς», ἀνέ
λυε μεταξύ ἄλλων καί τό Νευρογλωσσικό 
Προγραμματισμό καί τόνιζε ὅτι «οἱ ἔμποροι 
τῆς προσωπικῆς ἐπιτυχίας χρησιμοποιοῦν 
αὐθαίρετα ὁρολογία τῆς νευρολογίας, γιά 
νά προσδίδουν αὐθεντία [στίς μεθόδους 
τους]… Πολλοί ἀπό αὐτούς πού ἰσχυρίζο-

10. http://www.guardian.co.uk/lifeandstyle/2006/may/20/
weekend.jonronson1

11. http://www.guardian.co.uk/lifeandstyle/2006/may/20/
weekend.jonronson1

νται ὅτι ἀλλάζουν τόν ἐγκέφαλο στηρίζουν 
τίς ἐλπίδες τους σέ μία ἤ καί σέ δύο προβλη-
ματικές ἔννοιες: ἕναν “συμπαντικό νοῦ” καί 
τό ὑποσυνείδητο… Ἴσως ὁ ἀγαπημένος νευ-
ρομύθος ὅλων τῶν ἐποχῶν εἶναι ἡ ἰδέα ὅτι 
οἱ φυσιολογικοί ἄνθρωποι χρησιμοποιοῦν 
μόνο το 10% τοῦ μυαλοῦ τους… Νεοεποχίτι-
κα σλόγκαν ὅπως “ἐσύ δημιουργεῖς τή δική 
σου πραγματικότητα” ἐνισχύουν τίς βαθιά 
ριζωμένες ἐπιθυμίες μας γιά μυστικές συ-
νταγές, πού θά πραγματοποιήσουν τούς 
στόχους μας μέ τή φαντασία καί ὄχι μέ τήν 
προσπάθεια… Οἱ γκουρού τῆς αὐτοβελτίω-
σης συνήθως βασίζονται… σέ ὑποτιθέμενες 
γνώσεις περί τοῦ “τί ἔχει ἀποτέλεσμα”… 
Οἱ καταναλωτές ὀφείλουν νά εἶναι προσε-
κτικοί...»12.

Ὁ ἐρευνητής καί καθηγητής ψυχογλωσ
σολογίας Dr Willem Levelt ἐπισημαίνει: «ἡ 
θεωρία καί ἡ πρακτική του NLP δέν σχετί-
ζεται καθόλου μέ τά πορίσματα τῆς ἐπιστή-
μης τῆς νευρολογίας, ἤ μέ τή γλωσσολογία, 
οὔτε μέ τήν πληροφορική ἤ τίς θεωρίες περί 
προγραμματισμοῦ»13.

Σοβαρές ἐπιστημονικές ἐργασίες ἀπο
δεικνύουν ὅτι ὁ NLP βασίζεται σέ ἐσφαλ
μένες θεωρητικές ὑποθέσεις καί χαρακτη
ρίζεται ἀπό ἔλλειψη ἀποτελεσματικότη
τας14. Μεταξύ αὐτῶν, ἡ ἀναφορά τοῦ Ἀμε
ρικανικοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου Ἔρευνας 
(1988) καί οἱ δημοσιεύσεις τοῦ καθηγητῆ 
νευροφυσιολογίας Christopher Sharpley. 
Σύμφωνα μέ ἐμπεριστατωμένες μελέτες, ὁ 

12. Barry Beyerstein, “Brainscams: Neuromythologies of 
the New Age”, International Journal of Mental Health. 1990, 
19 (3): 27–36.

13. σχετικό βίντεο.
14. Ἐνδεικτικά: C.F. Sharpley, “Research Findings on 

Neuro-linguistic Programming: Non supportive data or 
an untestable theory?”, Journal of Counseling Psychology, 
1984, Vol. 31, No. 2 καί

Donald A. Eisner, The Death of Psychotherapy – From 
Fraud to Alien Abductions, Praeger, 2000, σελ. 158 καί

Margaret Singer, & Janja Lalich, Crazy Therapies: What 
Are They? Do They Work? Jossey-Bass, 1996, σελ.175 καί

www.tomaszwitkowski.pl/attachments/File/Tomasz_
Witkowski_-_A_Review.pdf
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NLP ἔχει «ψευδοεπιστημονικά χαρακτηρι-
στικά, τίτλο, ἔννοιες καί ὁρολογία»15.

Ὁ ἐρευνητής Witkwoski τονίζει ὅτι ὁ NLP 
χρησιμοποιεῖ ὅρους «δανεισμένους ἀπό τήν 
ἐπιστήμη ἤ φράσεις πού ἀναφέρονται σέ 
αὐτήν, κενούς ἀπό κάθε ἐπιστημονική σημα-
σία. Αὐτό φαίνεται ἤδη ἀπό τό ἴδιο το ὄνομά 
του -νευρογλωσσικός Προγραμματισμός- 
πού εἶναι τρομερή ἐξαπάτηση»16.

Ὁ λέκτορας Ψυχολογίας Gareth 
Roderique-Davies μέ τή σειρά του χαρα
κτηρίζει τόν NLP «ἀσαφῆ χαμαιλέοντα πού 
μεταμφιέζεται σέ ἐπιστήμη»17. Ὁ NLP ἐπίσης 
συγκαταλέγεται μεταξύ τῶν «ἀναξιόπιστων 
μεθόδων γιά τή θεραπεία ἐθισμῶν», καί μά
λιστα μέσα στίς 10 πιό ἀναξιόπιστες18.

Ὁ Donald Eisner, ψυχολόγος καί νομικός 
μέ εἰδίκευση στά ἀδικήματα, πού σχετί
ζονται μέ τήν ψυχοθεραπεία, στό ἄρτια 
τεκμηριωμένο βιβλίο του «Ὁ θάνατος τῆς 
Ψυχοθεραπείας – Ἀπό τήν ἀπάτη ὥς τίς 
ἀπαγωγές ἀπό ἐξωγήινους», ἀσχολεῖται 
καί μέ τό Νευρογλωσσικό Προγραμματι
σμό. Τά συμπεράσματα τοῦ Eisner: «οὔτε 
ἴχνος κλινικῆς ἔρευνας δέν στηρίζει τούς 
ἰσχυρισμούς»19 τοῦ NLP. «Παρά τούς ἐκτε-
ταμένους ἰσχυρισμούς καί τή μαζική δια-
φήμιση, καμία μελέτη δέν ἔχει δημοσιευθεῖ 
πού νά ἀποδεικνύει τήν ἀποτελεσματικό-
τητα τοῦ NLP… Αὐτό πού ἀπομένει εἶναι ἡ 
ἐπίδραση τῶν γκουροῦ καί τοῦ πλασέμπο»20.

Στό βιβλίο «Ἐπιστήμη καί ψευδοεπιστή

15. http://en.wikipedia.org/wiki/Neuro-linguistic_
programming

16. Tomasz Witkowski, “Thirty-Five Years of Research 
on Neuro-Linguistic Programming. NLP Research Data 
Base. State of the Art or Pseudoscientific Decoration?”, 
Polish Psychological Bulletin, 2010, 41 (2).

17. Gareth Roderique-Davies, “Neuro-linguistic pro
gramming: Cargo Cult Psychology?”, Journal of Applied 
Research in Higher Education, 2009, Vol. 1, no 2.

18. Norcross, J. C.; Koocher, G. P.; Fala, N. C.; Wexler, H. 
K., “What Does Not Work? Expert Consensus on discredited 
treatments in the addictions”, Journal of Addiction Medi
cine, 2010, 4 (3).

19. Donald A. Eisner, The Death of Psychotherapy – 
From Fraud to Alien Abductions, Praeger, 2000, σελ. 209.

20. ἔνθ. ἀνωτ., σελ. 157-158.

μη στήν Κλινική Ψυχολογία»21 διαβάζουμε 
τόν ἀκόλουθο ὁρισμό τοῦ NLP «(Εὔκολη 
λύση + Ψευδοεπιστημονικό λοῦστρο) x 
Εὔπιστο Κοινό = Ὑψηλό εἰσόδημα».

Μέ τό Νευρογλωσσικό Προγραμματι
σμό ἀσχολήθηκαν ἐπίσης οἱ σκεπτικιστές, 
ὁ φορέας ἐπαγρύπνησης γιά τίς ἀπάτες 
ὑγείας στήν Ἀμερική Quackwatch22 καί ἡ 
Miviludes (Διϋπουργική Ἐπιτροπή Ἐπα
γρύπνησης καί Ἀγώνα ἐναντίον τῶν 
Σεκτῶν). Στίς ἐτήσιες ἀναφορές της στόν 
Πρωθυπουργό, ἡ Miviludes περιλαμβάνει 
ἀπό τό 2007 καί σχεδόν κάθε χρόνο καί 
τό Νευρογλωσσικό Προγραμματισμό. Νά 
τονιστεῖ ὅτι «ὡς τυπικό παράδειγμα σύγ-
χρονης ψευδοεπιστήμης»23, ὁ NLP ἐξυπηρε
τεῖ γιά νά «διευκολύνει τή διδασκαλία τῆς 
ἐπιστημονικῆς παιδείας σέ πανεπιστημιακό 
ἐπίπεδο»24.

4. Θεωρίες τοῦ NLP
Οἱ ἐρευνητές ἐπισημαίνουν ὅτι ὁ NLP 

«εἶναι μιά ἐπιστημονικά ἀτεκμηρίωτη θε-
ραπευτική μέθοδος πού ἰσχυρίζεται ὅτι 
“προγραμματίζει” τόν ἐγκέφαλο, μέ μιά 
σειρά τεχνικῶν οἱ ὁποῖες περιλαμβάνουν 
τό καθρέφτισμα τῶν στάσεων τοῦ σώματος 
καί τῶν μή λεκτικῶν συμπεριφορῶν τῶν 
πελατῶν»25. Σύμφωνα μέ αὐτή τή θεωρία 
τοῦ NLP πού ὀνομάζεται «συντονισμός 
καί κατοπτρισμός», ὅταν μιμούμαστε τή 
λεκτική καί μή λεκτική συμπεριφορά τῶν 
ἄλλων -δηλαδή τή στάση τοῦ σώματος, 
τίς χειρονομίες, τήν ἀναπνοή, τίς ἀλλαγές 
στόν τόνο τῆς φωνῆς κ.τλ.- δημιουργεῖται 
συναισθηματική ἐναρμόνιση. Αὐτό δέν 

21. Scott O. Lilienfeld, Steven Jay Lynn, Jeffrey M. Lohr , 
Science and Pseudoscience in Clinical Psychology, Guilford, 
2004.

22. http://www.quackwatch.org/01QuackeryRelated 
Topics/mentserv.html

23. http://scientliteracy.wordpress.com/article/neurolin 
guistic-programming-2j6nlcky7q5vo-2/

24. http://en.wikipedia.org/wiki/Neuro-linguistic_pro
gramming

25. http://donaldclarkplanb.blogspot.gr/2007/03/nlp-no-
longer-plausibe.html
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ἔχει ἀποδειχθεῖ ἐπιστημονικά, ἀντίθετα 
μπορεῖ νά προκαλέσει ἀμηχανία, ἀπορία 
ἤ καί διακοπή τῆς ἐπικοινωνίας, ὅπως πε
ριγράφει παραστατικά ἡ ἐπιφανής κλινική 
ψυχολόγος καί καθηγήτρια στό Berkley, 
Dr Margaret Thaler Singer, στό βιβλίο της 
«Τρελές θεραπεῖες». Καί φυσικά οἱ προτρο
πές γιά συγχρονισμό μέ τήν ἀναπνοή τοῦ 
ἄλλου26, παραπέμπουν σέ ἀποκρυφιστικές 
πρακτικές. Προσοχή ἐπίσης χρειάζεται ἡ 
τακτική τῶν νευρογλωσσικῶν προγραμ
ματιστῶν νά «διαβάζουν» τή σκέψη τῶν 
ἄλλων καί τή γλώσσα τοῦ σώματος. Ρω
τοῦμε γιά παράδειγμα: γιατί τό νά κάθεσαι 
σταυροπόδι νά σημαίνει ὅτι κάποιος «σέ 
μπλοκάρει» ἤ ὅτι «γίνεσαι ἀμυντικός»; 
Μπορεῖ ἁπλά νά πονᾶ ἡ μέση σου ἤ νά 
αἰσθάνεσαι βολικά ἔτσι27. 

Ἄλλη βασική θεωρία τοῦ NLP ἔχει νά 
κάνει μέ τά λεγόμενα συστήματα ἀναπα-
ράστασης. Σύμφωνα μέ αὐτή τή θεωρία, οἱ 
ἄνθρωποι σκέπτονται, ἐπεξεργάζονται τίς 
πληροφορίες μέ συγκεκριμένους τρόπους: 
ὀπτικό, ἀκουστικό, κιναισθητικό, ὀσφρητι
κό ἤ γευστικό καί ἡ κατεύθυνση πρός τήν 
ὁποία οἱ ἄνθρωποι κινοῦν τά μάτια τους 
θεωρεῖται ὅτι ὑποδεικνύει τό αἰσθητήριο 
σύστημα μέ τό ὁποῖο σκέφτονται. Ἐπίσης, 
ἡ ἐπιλογή τῶν λέξεων πού χρησιμοποιοῦν 
οἱ ἄνθρωποι ὑποτίθεται ὅτι ὑποδηλώνει τό 
«προτιμώμενό τους σύστημα ἀναπαράστα-
σης». Γιά παράδειγμα, ἄν κάποιος κοιτᾶ 
ἐπάνω δεξιά, βλέπει νέες εἰκόνες, ἐνῶ ἄν 
κοιτᾶ πάνω ἀριστερά, βλέπει εἰκόνες πού 
ἔχει δεῖ στό παρελθόν. Ἄν κοιτᾶ στό κέντρο 
δεξιά ἀκούει νέους ἤχους, ἐνῶ ἄν κοιτᾶ 
κάτω ἀριστερά, μιλᾶ στόν ἑαυτό τοῦ κ.λπ28. 
Καί ἄν κάποιος χρησιμοποιεῖ λέξεις ὅπως: 
«φαίνεται», «γιά κοίτα ἐδῶ», «φωτεινός», 

26. Romilla Ready, Kate Burton, Νευρο-Γλωσσικός 
Προγραμματισμός γιά πρωτάρηδες, Κλειδάριθμος, 2007, 
σελ. 126.

27. http://skepdic.com/neurolin.html
28. Νευρο-Γλωσσικός Προγραμματισμός γιά πρωτά

ρηδες, ἔνθ. ἀνωτ., σελ. 114-115.

«ἄδειος», εἶναι ὀπτικός τύπος, ἐνῶ ἄν χρη
σιμοποιεῖ λέξεις ὅπως: «ἀκούγεται», «τό ση-
μαντικό ἐρώτημα πού θέτουμε εἶναι», «ἠχη-
ρός», «κουφός», εἶναι ἀκουστικός τύπος29. 
Δέν προκαλεῖ ἔκπληξη τό γεγονός ὅτι ὅλα 
τά ἀνωτέρω περί προτιμώμενου «συστήμα
τος ἀναπαράστασης», χρήσης ἀντίστοιχων 
λέξεων, κινήσεως τῶν ματιῶν κ.λπ. ἔχουν 
ἀνασκευαστεῖ σέ ἀρκετές ἐπιστημονικές 
ἐργασίες30. 

Στήν ἐξαιρετική μελέτη του: «Νευρομυ
θολογίες στήν Ἐκπαίδευση», ὁ καθηγητής 
στήν ἕδρα τῆς Ἐκπαίδευσης John Geake, 
ἐρευνητής μέ εἰδίκευση στή νευροεπιστή
μη, στηριζόμενος σέ ἐκτενῆ, ἐπιστημονική 
βιβλιογραφία, ἀποκαλύπτει τήν ἔλλειψη 
ἐπιστημονικῆς βάσης δημοφιλῶν νευρομύ
θων, συγκεκριμένα: «τῆς χρησιμοποίησης 
τοῦ 10% τοῦ ἐγκεφάλου, τῆς σκέψης μέ τό 
ἀριστερό ἤ τό δεξί ἡμισφαίριο, τό ὀπτικό, 
ἀκουστικό καί κιναισθητικό στύλ μάθησης 
καί τίς πολλαπλές νοημοσύνες»31.

Ἀνάμεσα στίς βασικές παραδοχές τοῦ 
NLP εἶναι καί ἡ ἑξῆς: «δέν ὑπάρχει ἀποτυ-
χία, μόνο ἀνάδραση». Δηλαδή ἡ ἀποτυχία, 
ἡ ἀστοχία, ἡ ἁμαρτία δέν ὑπάρχουν· εἶναι 
μόνο ἀνολοκλήρωτες ἐπιτυχίες. «Ἄλλη ψευ-
δής παραδοχή τοῦ NLP εἶναι “ἄν κάποιος 
μπορεῖ νά κάνει κάτι, ὅλοι μποροῦν νά τό 
κάνουν”. Αὐτό προέρχεται ἀπό ἀνθρώπους 
πού ἰσχυρίζονται ὅτι καταλαβαίνουν τόν 
ἐγκέφαλο καί ὅτι μποροῦν νά σέ βοηθήσουν 
νά ἐπανα-προγραμματίσεις τό δικό σου. Θέ-
λουν νά πιστέψεις ὅτι τό μόνο πρᾶγμα πού 
χωρίζει τό μέσο ἄνθρωπο ἀπό τόν Ἀϊνστά-
ϊν… εἶναι ὁ NLP»32 καί τό ἑκάστοτε σύστημα 
«αὐτοβελτίωσης» καί «θετικῆς σκέψης».

(Τό τέλος στό ἑπόμενο).

29. Νευρο-Γλωσσικός Προγραμματισμός γιά πρωτά
ρηδες, ἔνθ. ἀνωτ., σελ. 111.

30. ἀρκετές ἀπό αὐτές παρατίθενται στό  Polish Psy
chological Bulletin, 2010, vol. 41 (2).

31. John Geake, “Neuromythologies in education”, 
Educational Research, vol. 50, no 2, 2008.

32. Robert Todd Carroll, The Skeptic’s Dictionary, Wiley, 
2003, σελ. 253.
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Η Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΣ Ο 
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ 

κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ, 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΕΣ 

ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ1

«... Εἶναι ἀληθῶς γνωστόν, ὅτι ὁ ἐκ μό
νης τῆς ὑπερηφανείας αὐτοῦ ἐχθρός τοῦ 
ἀνθρωπίνου γένους, ἀείποτε μέν ἐπολέ
μει ὡς λέων ὠρυόμενος τήν ὀρθόδοξον 
ἀλήθειαν, νῦν δέ, κατά τούς διανυομέ
νους ἐσχάτους καιρούς, ἔχει ἐπιστρατεύσει 
πάσας αὐτοῦ τάς δυνάμεις καί πειρᾶται, 
μετασχηματιζόμενος εἰς ἀπειραρίθμους 
μορφάς, ἐπιστημονικοειδεῖς, ἀποκρυφιστι
κάς, ἀποκαλυπτικάς δῆθεν ἐσωτάτων δυ
νάμεων τοῦ ἀνθρώπου καί οὕτω καθεξῆς, 
νά πείσῃ τόν σύγχρονον ἄνθρωπον, ὡς 
ἔπεισε τόν πρῶτον Ἀδάμ, ὅτι πρός σωτηρί
αν δέν χρήζει τῆς βοηθείας τοῦ νέου Ἀδάμ, 
τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀλλά τῆς 

1. Ἀπό μήνυμά Του πρός τήν Θ’ Πανορθόδοξη 
Συνδιάσκεψη - 1997.

ἀνακαλύψεως τῆς δῆθεν ἐντός αὐτοῦ κε
κρυμμένης ὑπερφυσικῆς δυνάμεως.

Ἐν τῇ προσπαθείᾳ αὐτοῦ ταύτῃ ἀτυχῶς 
ἐπέτυχεν ὅπως παρασύρῃ πολλούς, τούς 
μέν ἐξ ἀγνοίας, τούς δέ ἐκ προαιρέσεως. 
Ἡ Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ὀφεί
λει ὅπως ᾖ ἑτοίμη εἰς ἀπολογίαν παντί τῷ 
αἰτοῦντι καί δή ὅπως γνωρίζῃ τί ἀκριβῶς 
κρύπτεται ὄπισθεν μιᾶς ἑκάστης τῶν πο
λυωνύμων ὀργανώσεων, αἱ ὁποῖαι ὑπι
σχνοῦνται τήν αὐτοσωτηρίαν, καί ὅπως 
διά τῶν κατά τόπους ποιμένων καί δι
δασκάλων τῆς ἀληθείας ἐνημεροῖ τούς 
πιστούς, ἵνα μή πλανηθῶσι. Τό ἔργον καί 
καθῆκον τοῦτο τῆς ἀκριβοῦς πληροφορή
σεως ἐκλαμβάνεται ὑπό τινων ὡς ἐνέργεια 
πολεμική κατά τῶν ἐν λόγῳ ὀργανώσεων 
καί ἐπιχειρεῖται ὅπως ἐμποδισθῆ ὡς ἀντί
θετον πρός τάς ἀρχάς τῆς θρησκευτικῆς 
ἐλευθερίας.

Ἐν τούτοις, πρόκειται ἀκριβῶς περί 
ἁπλῆς ἐνημερώσεως τῶν ἐνδιαφερομένων 
ἐν τῷ πλαισίῳ αὐτῆς ταύτης τῆς ἐπικαλου

Σημείωση τῆς Σύνταξης
Οἱ ἀναδημοσιεύσεις σχολίων ἤ πληρο-
φοριῶν ἀπό ξένα ἤ ἑλληνικά περιοδικά 
καί ἄλλα ἔντυπα, δημοσιεύονται μέ κάθε 
ἐπιφύλαξη, ἀφοροῦν σέ ἀπόψεις καί δέν 
στοχεύουν στήν προσβολή ἤ στήν ἀπομεί-
ωση τῆς τιμῆς καί τῆς ὑπολήψεως τῶν 
προσώπων, στά ὁποῖα ἀναφέρονται καί τά 
ὁποῖα σεβόμεθα δεόντως.

Τήν εὐθύνη γιά τίς ἐκφραζόμενες ἀπό-
ψεις στίς δημοσιευόμενες ἐπιστολές φέ-
ρουν ἀποκλειστικά οἱ ἐπιστολογράφοι 
καί ὄχι ἡ Συντακτική Ἐπιτροπή.

μένης θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, διότι ἡ 
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία οὐδέν βίαιον μέτρον 
λαμβάνει κατ’ οὐδενός, ἀλλ’ ἁπλῶς κηρύσ
σει τόν λόγον τῆς ἀληθείας.

Πρός πληρεστέραν δέ ἐνημέρωσιν 
τῶν ἐντεταλμένων ὀργάνων ἑκάστης το
πικῆς Ἐκκλησίας περί τῶν μορφῶν, ὑπό 
τάς ὁποίας ἐμφανίζεται καί δρᾷ ὁ κοινός 
ἐχθρός τῆς ἀληθείας κατά τόπους, λίαν 
χρήσιμος εἶναι ἡ ἀπό καιροῦ εἰς καιρόν 
συνδιάσκεψις αὐτῶν, διό καί μετά πολλῆς 
τῆς χαρᾶς χαιρετίζομεν τήν ὑμετέραν τοι
αύτην, εὐχόμενοι ἅμα εὐόδωσιν τῶν ἐργα
σιῶν αὐτῆς.
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Ἡ ἐγρήγορσις εἶναι θεία ἐντολή καί 
ἀπευθύνεται εἴς τε τά μέλη τοῦ σώματος 
τοῦ Χριστοῦ καί εἰς τούς ποιμένας ἰδιαιτέ
ρως. Ἡ Συνδιάσκεψις ὑμῶν μαρτυρεῖ τήν 
ἐγρήγορσιν ὑμῶν καί ἀσφαλῶς ἐπιστε
γάζεται ὑπό τῆς εὐρυτέρας δυνατῆς ἀξιο
ποιήσεως τῶν γνώσεων καί πορισμάτων 
τῶν συνδιασκεπτομένων, διότι ὁ σκοπός 
ὑμῶν ἀσφαλῶς δέν εἶναι ἡ ἀκαδημαϊκή 
ἐνημέρωσις ὑμῶν αὐτῶν, ἀλλ’ ἡ μεγίστη 
ἐφικτή προσφορά τῆς κτωμένης ἀληθείας 
πρός πάντας τούς κινδυνεύοντας ὅπως 
πλανηθῶσι.

Ἐπειδή ὅμως ἡ πάλη ἡμῶν δέν εἶναι 
πρός αἷμα καί σάρκα, ἀλλά πρός τά πνευ
ματικά τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις, 
ἀπαιτεῖται πρός τῇ γνώσει καί τῇ ἐνημε
ρώσει καί ἡ πνευματική ἡμῶν κατάρτισις 
“διά πάσης προσευχῆς καί δεήσεως”, προ
σευχομένων ἐν παντί καιρῷ ἐν πνεύματι, 
καί εἰς αὐτό τοῦτο ἀγρυπνούντων ἐν πάσῃ 
προσκαρτερήσει καί δεήσει περί πάντων 
τῶν ἁγίων (Ἐφ. 6, 18). Διότι ἡμεῖς δέν ἐπιδι
ώκομεν τήν αὐτοσωτηρίαν καί τήν αὐτοδύ
ναμιν, οὐδέ διαλογιζόμεθα ἐν ἑαυτοῖς περί 
ἑαυτῶν, ἀλλά ἐπικαλούμεθα τήν χάριν καί 
βοήθειαν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, 
τοῦ μόνου ἀληθοῦς καί παντοδυνάμου Θε
οῦ, διά τῆς δυνάμεως καί μόνης τοῦ ὁποίου 
νικῶμεν, ὥστε ἡ νίκη νά μή ἦ ἐξ ἡμῶν, ἀλλ’ 
ἐξ Αὐτοῦ καί μόνου, εἰς ὅν καί ἀπονέμομεν 
πᾶσαν τιμήν καί δόξαν εἰς τούς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων».

JOHN TRAVOLTA. ΜΙΑ 
ΘΛΙΒΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Μιά ἱστορία, σέ δύο συνέχειες, εἶδε τό 
φῶς σέ φύλλο τῆς Daily Mail2 -18 καί 25 

2. http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/arti
cle-1202077/Is-John-Travolta-cracking-Its-just-grief--guilt-

Ἰουλίου 2009-· μιά ἱστορία ἀναφορικά μέ 
τήν «τραγική κατάσταση τοῦ ἠθοποιοῦ 
John Travolta»3.

Οἱ πληροφορίες λένε, πώς ὁ γνωστός 
καλλιτέχνης καί ἴνδαλμα τῆς νεολαίας 
στή δεκαετία τοῦ ‘70, ζεῖ σέ κατάσταση 
ἔντονου ἄγχους, μέ συνεχῶς κλεισμένα τά 
παντζούρια τοῦ σπιτιοῦ του, ἔχει ἐγκατα
λείψει τή δουλειά του καί βιώνει συνθῆκες 
ζωῆς πραγματικοῦ ἐρημίτη.

Ἕξι μῆνες μετά τόν τραγικό θάνατο τοῦ 
μοναχογιοῦ του Jett4 -κατά τή διάρκεια μιᾶς 
οἰκογενειακῆς ἐξόρμησης διακοπῶν στίς 
Μπαχάμες, γιά τό Νέο Ἔτος-, ὁ ἠθοποιός 
βρισκόταν σχεδόν σέ κατάσταση μόνιμου 
ἄγχους, ὅπως ὁμολογεῖται ἀπό τό στενό 
περιβάλλον του.

Ὁ φίλος καί συνάδελφός του, Denzil 
Washington, ἀναφέρει ὅτι ὁ Τραβόλτα ὑπέ
φερε ἀπό κατάθλιψη βαριᾶς μορφῆς: «τή 
μιά στιγμή εἶναι καλά, καί τήν ἄλλη ἀνα-
λύεται σέ δάκρυα. Εἶναι ἕνας τόσο γλυ-
κός καί συμπαθητικός ἄνθρωπος», λέει ὁ 
Washington χαρακτηριστικά.

Στήν περίπτωση τοῦ ἠθοποιοῦ, ἡ μή 
ἐφαρμογή τῆς ἰατρικῆς θεραπευτικῆς 
ἀγωγῆς, ἐξ αἰτίας μιᾶς «θρησκευτικῆς πί
στης»,  εἶχε σάν συνέπεια τήν ἀπώλεια τοῦ 
παιδιοῦ του.

Ἀλλά, ἄν θά πρέπει κανείς νά πιστέψει 
τίς φῆμες καί τούς ψιθύρους,  πού κυκλο
φοροῦν αὐτή τήν ἐποχή στό Hollywood, 
δέν εἶναι μόνο ὁ θάνατος τοῦ ἀγαπημένου 
του γιοῦ, πού βασανίζει τόν Τραβόλτα. Ἡ 
ἀγωνία του, λένε πηγές προσκείμενες σ’ 
αὐτόν, σχετίζεται μέ τίς, μετά 34 χρόνια, 
πρῶτες ρωγμές στή σχέση του μέ τήν 
«Ἐκκλησία» τῆς Σαηεντολογίας, τή σέ

-dead-son-tearing-actors-apart.html
3. FAIRnews, issue 2, 2009, σ. 3.
4. Βλ. «Διάλογος», τ. 54, σσ. 27-28.
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κτα/«θρησκεία» τῆς ὁποίας ὁ Τραβόλτα 
εἶναι ἕνας σημαντικός καί γενναιόδωρος 
εὐεργέτης.

Σύμφωνα μέ ἔγκυρες πληροφορίες, ὁ 
Τραβόλτα θέλει νά ἐγκαταλείψει τήν ὀργά
νωση, ἀλλά φοβᾶται μήπως ἀποκαλυ
φθοῦν στοιχεῖα ἀπό τήν προσωπική του 
ζωή, τά ὁποῖα ὑπάρχουν στά ἀρχεῖα τῆς 
ὀργάνωσης. Καί ὄντως, ὅπως διαδίδεται, 
ἄν θέσει θέμα ἀποχώρησης, ἡ σέκτα θά 
δημοσιοποιήσει ἐνοχλητικές λεπτομέρειες 
τῆς ἰδιωτικῆς του ζωῆς, συμπεριλαμβανο
μένης, ὅπως ὑποστηρίζεται, τῆς ὁμοφυλο
φιλίας5.

Εἶναι βέβαιο, ὅτι ὁ αἰφνίδιος θάνατος 
τοῦ γιοῦ του «ἔχει βαθύτατα κλονίσει»  τήν 
πίστη τοῦ ἠθοποιοῦ στή Σαηεντολογία καί 
στίς ἀξιώσεις τῆς σέκτας ὅτι μπορεῖ νά θε
ραπεύσει μιά ποικιλία ἀπό σωματικά καί 
ψυχικά νοσήματα.

Ὁ Στάρ -ὁ ὁποῖος, μέ τήν ἀφοσίωσή του 
καί τό πάντα ἀνοικτό μπλόκ ἐπιταγῶν 
του, ἀνῆλθε στήν κορυφή τῆς ὀργάνωσης-, 
λέγεται, ὅτι εἶναι πολύ θυμωμένος, πού ἡ 
«θρησκεία» δέν ἦταν σέ θέση νά βοηθήσει 
τόν Jett, ἐνῶ ἦταν πασίγνωστο ὅτι ὑπέφερε 
ἀπό αὐτισμό.

Ἐπ’ αὐτοῦ, ἄς θυμηθοῦμε, ὅτι ὁ Λα
φαγιέτ Ρόν Χάμπαρντ (L. Ron Hubbard), 
ἱδρυτής τῆς Σαηεντολογίας, ἔλεγε πώς: «ὁ 
μόνος τρόπος γιά νά μπορεῖς νά ἐλέγχεις 
τούς ἀνθρώπους, εἶναι νά τούς λές ψέμα
τα».

Λέγεται ἀκόμη, ὅτι ὁ Τραβόλτα εἶναι 
ἀναστατωμένος γιατί ἀνώτερα στελέχη 
τῆς σέκτας προτίθενται νά τόν ὑποβάλουν 
σέ «ἐντατικές συνεδρίες» μέ συγκεκριμένο, 
εἰδικά ἐκπαιδευμένο, Σαηεντολόγο «Ἀξι
ωματικό Ἠθικῆς», πού θά «ἐξετάσει» τόν 

5. http://www.huffingtonpost.com/news/john-travolta-
gay-rumors

ἠθοποιό καί τά ἄλλα μέλη τῆς οἰκογένειάς 
του γιά νά «διαπιστωθεῖ» κατά πόσον μέ 
τίς «ἀρνητικές ἐπιρροές» τους θά μπο
ροῦσαν νά ἔχουν συμβάλει στόν θάνατο 
τοῦ Jett 6.

Ἀλλά ὑπάρχουν πολύ περισσότερα στό 
θέμα αὐτό, ἀπό τήν ἁπλή ἀμφισβήτηση 
στήν κάποτε ἀκλόνητη πίστη τοῦ Τραβόλ
τα. Ὅπως λέει κι ὁ κ. Rick  Ross7, πού ἐρευνᾶ 
τή σέκτα πάνω ἀπό 30 ὁλόκληρα χρόνια: 
«Νομίζω ὅτι θά εἶναι πολύ δύσκολο γιά 
τόν John Travolta, σ’ αὐτό τό στάδιο, δεδο
μένης τῆς ἱστορίας του μέ τή “θρησκεία”, 
νά ἀπεγκλωβιστεῖ ἀπό τήν “Ἐκκλησία τῆς 
Σαηεντολογίας”.

Ἡ Σαηεντολογία ἔχει ἀποδείξει στό πα
ρελθόν ὅτι ἔχει τήν τάση νά δημοσιοποιεῖ 
ἐκεῖνες τίς πληροφορίες, πού θά φέρουν σέ 
δύσκολη θέση πρώην ὀπαδούς, πού κάνουν 
δηλώσεις, πού δέν ἀρέσουν στήν ὀργάνω
ση.

Γενικά, διασημότητες πού φεύγουν, 
φεύγουν συνήθως ἥσυχα καί κρατοῦν τό 
στόμα τους κλειστό, γιατί ἄν μιλήσουν, 
ἐκθέτουν τόν ἑαυτό τους στήν ἐπίθεση τῆς 
Σαηεντολογίας.

Γι’ αὐτό πιστεύω, ὅτι ὁ Τραβόλτα θά θε
λήσει νά κρατήσει τά προβλήματά του μέ 
τήν “Ἐκκλησία” ἰδιωτικά».

Φίλοι τοῦ Τραβόλτα ἀντιλαμβάνονται 
σήμερα πόσο ἔχει μετανιώσει, πού τήρησε 
τόσο αὐστηρά τίς ἀλλόκοτες ὁδηγίες τῆς 
σέκτας σχετικά μέ τή θεραπευτική ἀγωγή 
τοῦ γιοῦ του.

Πολλοί μάλιστα πιστεύουν, ὅτι τώρα 
εἶναι ἡ κατάλληλη στιγμή νά σκεφθεῖ τό 
ἄλλο παιδί του, τήν κόρη του Ella καί νά 

6. Σ.τ.Σ. Εἶναι γνωστή ἡ πρακτική ὅλων τῶν σεκτῶν 
μετά τήν ἀποτυχία τῶν μεθόδων των, νά κατηγοροῦν τό 
θῦμα ὅτι αὐτό εὐθύνεται γιά τό ἀποτέλεσμα, γιατί δῆθεν, 
δέν ἐφήρμοσε σωστά τή «μέθοδο».

7. http://www.rickross.com/groups/scientology.html
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πάρει τήν εὐθύνη τῆς ζωῆς του ἐλπίζοντας 
σ’ ἕνα καλύτερο μέλλον μακρυά ἀπό τήν 
ὀργάνωση.

Η ΡΩΣΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΕΝΩ Η 
ΕΛΛΑΔΑ ΥΣΤΕΡΕΙ

Ἔχομε γράψει καί στό παρελθόν ὅτι 
ἐκ μέρους τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας δέν 
ἐκδηλώνεται δυστυχῶς ἐνδιαφέρον γιά 
τήν ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων πού 
δημιουργοῦνται ἀπό τήν δραστηριότητα 
τῶν σεκτῶν. Ὁ μακαριστός Ἀρχιεπίσκοπος 
Ἀθηνῶν κυρός Χριστόδουλος εἶχε ἀποστεί
λει τρεῖς ἐπιστολές πρός τούς Ὑπουργούς 
Ἐθνικῆς Παιδείας, γιά τό θέμα αὐτό, ἐπι
σημαίνοντας ὅτι ἡ Πολιτεία, στά πλαίσια 
τοῦ σεβασμοῦ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθε
ρίας καί τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων 
κάθε πολίτη, πρέπει νά ἀσχοληθεῖ μέ τό 
πρόβλημα, χωρίς ὅμως νά λάβει καμμία 
ἀπάντηση. Ὅμως συχνά ἀποκαλύπτονται 
καί νέα προβλήματα προσωπικά, οἰκογε
νειακά καί κοινωνικά, ἀπό τήν ἀνεξέλεγ-
κτη δραστηριότητα νεοφανῶν αἱρέσεων, 
πού σέ μερικές περιπτώσεις εἶναι ἐπικίν
δυνη.

Ἡ Ἑλλάδα δέν ἔλαβε σοβαρά ὑπόψη στό 
θέμα αὐτό τά τρία Ψηφίσματα τοῦ Εὐρω
παϊκοῦ Κοινοβουλίου (κυρίως τῆς 29.2.1996) 
καί τίς Συστάσεις τοῦ Συμβουλίου τῆς 
Εὐρώπης (1178/1992 καί 1412/1999) ὅπως 
ἄλλες χῶρες, π.χ. ἡ Γαλλία, ἡ Γερμανία, τό 
Βέλγιο, ἡ Αὐστρία κ.ἄ.

Στή συνέχεια δημοσιεύομε ἕνα κείμενο 
πού ἀναφέρεται στήν Ρωσία8, καί δείχνει 
τόν προβληματισμό πού διακατέχει τούς 
εἰδικούς μελετητές τοῦ φαινομένου αὐτοῦ 

8. FAIRnews, Issue 2, 2009, σ. 18.

καί σέ ἄλλες χῶρες καί παρουσιάζει τούς 
τρόπους μέ τούς ὁποίους ἐπιδιώκεται ἡ 
ὑπεύθυνη ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος.

«Μέ διοργάνωση τῆς F.E.C.R.I.S.9, πραγ
ματοποιήθηκε στίς 15 ἕως 17 Μαΐου 2009, 
στήν Ἁγία Πετρούπολη, συνδιάσκεψη σχε
τική μέ τίς σέκτες. Ἡ συγκεκριμένη συνέ
λευση φιλοξενήθηκε ἔνθερμα ἀπό τό Πα
νεπιστήμιο τῆς Ἁγίας Πετρούπολης καί τό 
Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης τῆς Ρωσίας.

Πρόεδρος τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ἐξε
λέγη ὁ κ. Thomas Sackville μέ Ἀντιπροέ
δρους τήν κ. Danielle Muller-Tulli καί τόν 
καθηγητή κ. Alexander Dvorkin (Ἀλεξά
ντερ Ντβόρκιν), παλαιό συνεργάτη τοῦ 
μακαριστοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου.

Κατά τή διάρκεια τῶν ἐργασιῶν, συμ
φωνήθηκε ἡ ἀπό κοινοῦ δράση, ὥστε νά 
ἐνταθεῖ ἡ ἐνημέρωση τοῦ Συμβουλίου 
τῆς Εὐρώπης, τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου, τῆς 
Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς (Commission), 
καί τοῦ Ο.Η.Ε. ἐκ μέρους τῆς F.E.C.R.I.S., 
σχετικά μέ τή νομοθετική ρύθμιση καί 
προστασία τῶν πολιτῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς 
Ἕνωσης καθώς καί τή λειτουργία Κεντρι
κοῦ Παρατηρητηρίου, πού θά γνωμοδοτεῖ 
συμβουλευτικά στά πλαίσια τοῦ Εὐρωκοι
νοβουλίου καί τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς, 
σέ θέματα αἱρέσεων.

Βασικός στόχος τῆς συνδιάσκεψης 
ὑπῆρξε ἡ διαμόρφωση ἑνός Εὐρωπαϊκοῦ 
ψηφίσματος ἤ μιᾶς ὁδηγίας βασισμένης 
στό Νόμο About-Picard10, νόμο πού τέθηκε 
σέ λειτουργία τό 2001 καί προβλέπει τήν 
κρατική παρέμβαση γιά ὀργανώσεις, πού 

9. Fédération Européenne des Centres de Recherche 
et d’Information sur le Sectarisme (Εὐρωπαϊκή Ἕνωση 
Κέντρων Ἔρευνας καί Πληροφόρησης γιά τίς Σέκτες). 
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Federation_of_
Centres_of_Research_and_Information_on_Sectarianism

10. Τό ὄνομα τοῦ Νόμου προέρχεται ἀπό τούς κοινο
βουλευτικούς Nicolas About καί Catherine Picard. Βλ. καί 
«Διάλογος», τ. 62, σσ. 27-28.
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προβαίνουν σέ ἐγκληματικές ἐνέργειες, 
κυρίως ὁμάδες πού παρουσιάζονται μέ τή 
μορφή «λατρείας» (sectaires mouvements). 
Ὁ σχετικός νόμος προβλέπει τήν περίπτω
ση τοῦ «διανοητικοῦ χειρισμοῦ», πράξη 
συχνή στίς ὁμάδες πού χαρακτηρίζονται 
ὡς «σέκτες».

Τέλος, στή Συνδιάσκεψη ὑπογραμμί
στηκε ὅτι παρ’ ὅλο πού οἱ Ρωσικές Ἀρχές 
κινητοποιοῦνται μέ ἀνάλογες νομοθετικές 
ρυθμίσεις, σχετικά μέ τά θέματα πού ἀφο
ροῦν στήν προστασία τῶν Ρώσων πολιτῶν 
καί στή Γαλλία ὁ Νόμος About-Picard ἔχει 
ἀρχίσει νά ἐφαρμόζεται, ἡ ἀδιαφορία 
ἄλλων κρατῶν γιά τά θέματα αὐτά, ὅπως 
τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου, ἀποτελεῖ δυ
στυχῶς κραυγαλέα παράλειψη».

Ἀξίζει νά ἐπαναληφθεῖ11 ὅτι καί στήν 
πατρίδα μας, τά προβλήματα αὐτά διαιω
νίζονται ἐδῶ καί πολλές δεκαετίες. Μήπως 
εἶναι καιρός οἱ Ἀκαδημαϊκοί μας, οἱ Πανε
πιστημιακοί μας, οἱ Νομικοί μας καί γενι
κά οἱ σκεπτόμενοι ἄνθρωποι νά σκύψουν 
πάνω στό πρόβλημα μέ τόν ἴδιο τρόπο πού 
οἱ Γάλλοι, οἱ Γερμανοί καί ἄλλοι Εὐρωπαῖοι 
τό ἀντιμετωπίζουν; Μήπως εἶναι καιρός νά 
μιμηθοῦμε τούς Εὐρωπαίους στό μέγιστο 
αὐτό πρόβλημα, ἀντί νά τούς μιμούμεθα 
στά τόσα ἄλλα καταστροφικά πού κατα
κλύζουν τή χώρα μας;

ΔΙΑΚΟΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Κα τά τό τρί μη νο Ἀπριλίου - Ἰουνί ου 
2013, συ νε χί στη κε ἡ λει τουρ γί α τοῦ «Σε-
μι να ρί ου Ὀρ θο δό ξου Πί στε ως καί Οἰ κο-
δο μῆς στήν Ὀρ θο δο ξί α», τό ὁ ποῖ ο διά γει 
τήν 3η δε κα ε τί α λει τουρ γί ας του καί διά 
τοῦ ὁ ποί ου πολ λοί ἄν θρω ποι καί ἰ δι αί τε-
ρα νέ οι βο η θή θη καν νά βροῦν ἀ παν τή σεις 

11. Σχόλιο τῆς Σύνταξης.

στά ὑ παρ ξια κά τους ἐ ρω τή μα τα. Οἱ ὁ μι λί-
ες γί νον ται κά θε Κυ ρια κή, 11.30 π.μ. ἕ ως 
13.00, ἀ πό ἐ κλε κτούς ὁ μι λη τές, οἱ ὁ ποῖ οι μέ 
πολ λή ἀ γά πη καί μέ ἐ ξαι ρε τι κή γνώ ση τῶν 
προ βλη μά των πού ἀ πα σχο λοῦν τό λα ό τοῦ 
Κυ ρί ου, ἀ να πτύσ σουν στούς συ νερ γά τες 
καί φί λους τῆς Π. Ε. Γ. θέ μα τα πού ἔ χουν 
σχέ ση μέ τήν ἐν Χρι στῷ ζω ή καί τήν Ἐκ-
κλη σι α στι κή μας πα ρά δο ση.

Κα τά τή διά ρκεια τῆς περιόδου αὐ τῆς 
τοῦ Σε μι να ρί ου πραγ μα το ποί η σαν εἰ ση γή-
σεις οἱ ἑ ξῆς ὁ μι λη τές:

Ὁ Πα νο σιολ. Ἀρ χιμ. π. Ἀνδρέας Κονά
νος, μέ θέ μα: «Ψυχική γαλήνη σέ καιρούς 
ταραχῆς».

Ὁ Αἰ δε σι μολ. Πρω το πρ. π. Κωνσταντῖνος 
Στρατηγόπουλος, μέ θέ μα: «Ἀνατομία, νο
σολογία. Μία θεραπευτική τοῦ νοός. (Πα
τερική προσέγγιση)».

Ὁ Αἰ δε σι μολ. Πρεσβύτερος π. Σωτήριος 
Γκίκας, μέ θέ μα: «Ἰδού νῦν καιρός μετα
νοίας».

Μετά τίς διακοπές τοῦ Πάσχα, τό Σεμινά
ριο πλαισίωσαν δύο ἀκόμη ὁμιλητές: Ὁ Πα-
νο σιολ. Ἀρ χιμ. π. Μελέτιος Στάθης, μέ θέ-
μα: «Κωνσταντῖνος… Μέγας και Ἅγιος» καί

Ὁ Αἰ δε σι μολ. Πρω το πρ. π. Ἰωάννης Χα
τζηθανάσης, μέ θέ μα: «Ἀγάπη ἤ ἀπάτη;».

Κα τά τό τρί μη νο Ἀπριλίου - Ἰουνί ου 
πραγ μα το ποι ή θη κε καί ἡ τελευταία γιά 
φέτος ἐκπαιδευτική ἡ με ρί δα, γιά τούς συ-
νερ γά τες τῆς Π. Ε. Γ. στό Πνευ μα τι κό Κέν-
τρο τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Παπάγου, τό 
Σάβ βα το, 25 Μαΐ ου. Εἰ ση γή τρια ἦ ταν ἡ κ. 
Ἑλένη Ἀνδρουλάκη, μέ θέ μα: «Μέθοδοι 
“αὐτοβελτίωσης” καί “θετικῆς σκέψης”: 
εἶναι συμβατές μέ τήν Ὀρθοδοξία;».

Οἱ ἡ με ρί δες πραγ μα το ποι οῦν ται μέ σκο-
πό τόν κα ταρ τι σμό συ νερ γα τῶν τῆς Ἕ νω-
σης γιά νά ἀ να λά βουν δι α κο νί α ἐ νη μέ ρω-
σης καί πα ρο χῆς βο η θεί ας σέ ὅ σους ἀν τι-
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με τω πί ζουν προ βλή μα τα ἀ πό τήν ἐμ πλο κή 
τους σέ αἱ ρε τι κές ὁ μά δες. Προ η γήθηκε 
Θεί α Λει τουρ γί α καί με τά τήν εἰ σή γη ση, 
γεῦ μα ἀ γά πης καί πνευ μα τι κῆς κοι νω νί ας.

Γιά τήν ἐ νη μέ ρω ση τῶν πο λι τῶν σέ θέ-
μα τα σχε τι κά μέ τήν δρα στη ρι ό τη τα τῶν 
σε κτῶν, μέ λη τῆς Π. Ε. Γ. ἔ δω σαν δι α λέ ξεις 
κα τά τό τρί μη νο Ἀπριλίου - Ἰουνί ου σέ ἐ νο-
ρί ες τῆς Ἀρ χι ε πι σκο πῆς Ἀ θη νῶν καί στίς 
ἕ δρες Μη τρο πό λε ων τῆς Ἐκ κλη σί ας τῆς 
Ἐλ λά δος.

Συ νε χί στη κε κα τά τό τρί μη νο Ἀπριλίου 
- Ἰουνί ου ἡ ἐν τα τι κή ἐκ παί δευ ση συ νερ γα-
τῶν τῆς Π. Ε. Γ. στίς εἰ δι κές «ὁ μά δες ἐκ παί-
δευ σης καί ἐ πα νέν τα ξης», σύμφωνα μέ τό 
πρόγραμμα πού δημοσιεύεται στό τέλος 
τοῦ περιοδικοῦ μας. Τά μα θή μα τα στίς 
ὁ μά δες αὐ τές πα ρα κο λου θοῦν ὅ σοι θέ λουν 

νά ἐν τα χθοῦν στό πρό γραμ μα δι α κο νί ας 
ἀν τι με τώ πι σης τῶν ποι κί λων πνευ μα τι κῶν 
καί κοι νω νι κῶν προ βλη μά των, πού δη μι-
ουρ γοῦν ται σέ νε α ρά κυ ρί ως ἄ το μα ἀ πό 
τήν προ ση λυ τι στι κή δρα στη ρι ό τη τα τῶν 
νε ο φα νῶν αἱ ρέ σε ων, τῶν «θρη σκει ῶν νε ό-
τη τας» καί τῶν  πα ρα θρη σκευ τι κῶν «ὁ μά-
δων δι α νο η τι κοῦ χει ρι σμοῦ».

Ἡ Π. Ε. Γ., πού ἀ πο τε λεῖ τόν ὀρ γα νω τι-
κό καί οἰ κο νο μι κό φο ρέ α τοῦ «Σε μι να ρί ου 
Ὀρ θο δό ξου Πί στε ως καί Οἰ κο δο μῆς στήν 
Ὀρ θο δο ξί α» -καθώς καί τῶν Ἐκπαιδευ
τικῶν Ἡ με ρί δων-, συ νι στᾶ στούς φί λους 
καί συ νερ γά τες της, πού πα ρα κο λου θοῦν 
τά μα θή μα τα, νά τό κά νουν γνω στό καί νά 
κα λέ σουν καί ἄλ λους φί λους καί γνω στούς 
τους, πού δέν τό γνω ρί ζουν, γιά νά συμ με-
τά σχουν σ’ αὐ τό.

ΡΑ ΔΙ Ο ΦΩ ΝΙ ΚΕΣ ΕΚ ΠΟΜ ΠΕΣ
Ἀπό τό Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς 

Ἑλλάδος, 89,5 FM, μεταδίδεται ἡ ἐκπομπή:
«Ἀλλοτρίωση δόγματος - ἀλλοτρίωση ἤθους». Σάββατο, 17.00-17.30.
Ἐπιμελεῖται καί παρουσιάζει ὁ Πρωτοπρ. π. Βασίλειος Γεωργόπουλος.

Ἀπό τό Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας, 91,2 FM,  
μεταδίδονται οἱ ἐκπομπές:

α) «Ἀντιαιρετική Δράση». Σάββατο, 14.15-15.00.
Ἐπιμελοῦνται καί παρουσιάζουν  

ὁ Πρωτοπρ. π. Κυριακός Τσουρός καί ὁ κ. Δημ. Κόκκορης.

β) «Σεμινάριο Ὀρθοδόξου Πίστεως», Σάββατο, 18.00-19.00.
(Ἀναμεταδίδονται οἱ ὁμιλίες πού πραγματοποιοῦνται στό Ἐνοριακό 

Κέντρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς, κάθε Κυριακή).

Ἱστοσελίδα τῆς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:
www.ecclesia.gr, e mail: ierasynodos@ecclesia.gr

Ἱστοσελίδα τῆς ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ:
www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/heresies/HERESIES.HTM

e mail: aireseis@gmail.com τηλ. 210 7272240-3, fax: 210 7272244

Ἱστοσελίδα τῆς Π. Ε. Γ.: www.ppu.gr τηλ. 210 6396665, fax: 210 6082219
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Ο ΜΑ ΔΕΣ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΟΥ ΣΚΗ ΝΙ ΚΟΥ ΤΩΝ ΑΙ ΡΕ ΣΕ ΩΝ
Λειτουργοῦν καί ἐφέτος, στά πλαίσια τῆς Π. Ε. Γ., οἱ ἑξῆς Ὁμάδες Μελέτης τοῦ Σκη-

νικοῦ τῶν Αἱρέσεων καί τῆς Παρα θρη σκείας:

1.  Ὁμάδα Μελέτης τῆς ἱστορίας, ἐξέλιξης, διδασκαλίας καί δρά σης τῆς Ἑταιρείας 
«Σκοπιά» τῶν «Μαρτύρων τοῦ Ἰε χω βᾶ». Κάθε Πέμπτη, 5.30΄-6.30΄ μ.μ.

2.  Ὁμάδα Μελέτης τοῦ σκηνικοῦ τῆς «Νέας Ἐποχῆς» (Γκουρουϊστικές, Ἀποκρυφι-
στικές, Ἐναλλακτικές, Νεο Γνωστι κές, Σατανιστικές κ.λπ. ὁμάδες). Κάθε Πέμπτη, 
7.00΄-9.00΄ μ.μ.

3.  Ὁμάδα Μελέτης τῶν Προτεσταντικῶν– Πεντηκοστιανῶν κινήσεων. Ἀνά 15θή-
μερο, κάθε δεύτερη Τρίτη, 6.00΄-8.00΄ μ.μ.

Τά Μαθήματα πραγματοποιοῦνται σέ αἴθουσα τοῦ Ἐνορια κοῦ Κέντρου τῆς Ἁγίας 
Παρασκευῆς (Ἀποστόλου Παύλου 10, δύο δρόμους δεξιά, μετά τήν Ε. Ρ. Τ.). Τηλ. ἐπι-
κοινωνίας: 210 6396 665.

Η επιτυχία που έχουν τα βιβλία φαίνεται καθαρά στο Internet:
Στο λήμμα «Νικ Μάρβελ», το Google στις 30/1/2012 έδινε 14.800 hits, 
ενώ στα λήμματα «Νικ Μάρβελ» και «νησί της Αφροδίτης» μαζί, έδινε 
15.800 hits. Αξίζει να κάνετε μια δοκιμή κι εσείς.
Ο Νικ Μάρβελ είναι ένα µυθιστόρηµα, όµως ένα µυθιστόρηµα 
αλλιώτικο από τ’ άλλα.
Είναι γραµµένο για παιδιά, αλλά, όπως λέει κι ο µεταφραστής του, για 
παιδιά από 9 µέχρι και 99 ετών.
Είναι γραµµένο για τα παιδιά της γενιάς αυτής και µέσα σ’ αυτό, τα νέα 
παιδιά µπορεί να συναντήσουν τον εαυτό τους, µε τα καλά του και την 
ασχήµια του κι ίσως στο τέλος να θελήσουν ν’ αξιοποιήσουν τα καλά.
Ο «Νικ Μάρβελ» είναι ένα «µοντέρνο» βιβλίο, που µιλά στα σηµερινά 
παιδιά στη γλώσσα τους, στη γλώσσα, που αυτά καταλαβαίνουν και
µέσα από τη γλώσσα αυτή περνά κάποια άλλα πράγµατα, που τα
σηµερινά παιδιά ίσως δεν άκουσαν ποτέ κι ίσως δεν φαντάζονται καν 
ότι υπάρχουν.
Ο «Νικ Μάρβελ» γράφτηκε για σένα και για το παιδί σου, αλλά ειδικά 
γράφτηκε για το παιδί του «γείτονα» και θα µπορούσες να κάνεις 
«ιεραποστολή» χαρίζοντάς το.
Κάποια από τα γεγονότα και τα πρόσωπα πού εµπλέκονται στο «µύθο» 
είναι φανταστικά, κάποια άλλα όµως όχι, κι από εσένα εξαρτάται να 
βρεις τελικά την άκρη.
Αξίζει να το διαβάσεις το «µυθιστόρηµα» αυτό.
Θα σου λύσει πολλά ερωτήµατα, πριν σου δηµιουργήσει καινούργια!

Mark Elias Johnes

 ÉùÜííïõ Ê. ÌçëéþíçÌåôÜöñáóç-ðñïóáñìïãÞ:

ï Íéê ÌÜñâåë

êáé ï Ðüëåìïò ìå ôï Èçñßï
ÔÏ “ÐÁÉÄÉÊÏ” ÌÕÈÉÓÔÏÑÇÌÁ, ÐÁÔÑÁ 2006

 ÉùÜííïõ Ê. ÌçëéþíçÌåôÜöñáóç-ðñïóáñìïãÞ:

êêÌÌÌÜÜÜññââååëëëåëå

êáé ï Ðüëåìïò ìå ôï Èçñßïêáé ï Ðüëåìïò ìå ôï Èçñßïêáé ï Ðüëåìïò ìå ôï Èçñßïêáé ï Ðüëåìïò ìå ôï Èçñßï
ÔÏ “ÐÁÉÄÉÊÏ” ÌÕÈÉÓÔÏÑÇÌÁ, ÐÁÔÑÁ 2006

Mark Elias Johnes

 ÉùÜííïõ Ê. ÌçëéþíçÌåôÜöñáóç-ðñïóáñìïãÞ:

ï Íéê ÌÜñâåë

ÔÏ “ÐÁÉÄÉÊÏ” ÌÕÈÉÓÔÏ ÑÇÌÁ, ÐÁÔÑÁ 2009

ÉÉÉÉÉÉùùùùùùÜÜÜÜÜÜÜÜíííííÜíÜÜíÜÜíÜÜíÜÜíÜ íííííïïïïïïõõõõõõ ÊÊÊÊÊÊ. ÌÌÌÌÌÌçççççççëëëëëëëééééééëéëëéëëéëëéëëéëëéë þþþþþþþþíííííçççççççíçííçííçííçííçíççççççç--ððððððñññññññïïïïïïóóóóóóááááááóáóóáóóáóóáóóáóóáó ñññññññìììììììïïïïïïãããããããÞÞÞÞÞÞÞÞÞãÞããÞããÞããÞããÞããÞããÞã :::::

êêêÌÌÌÜÜÜñññâââååëëë

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

ÔÏ “ÐÁÉÄÉÊÏ” ÌÕÈÉÓÔÏÑÇÌÁ, ÐÁÔÑÁ 2011

Mark Elias Johnes

ÌåôÜöñáóç-ðñïóáñìïãÞ: ÉùÜííïõ Ê. Ìçëéþíç

ï Íéê ÌÜñâåë

Κυκλοφόρησε το 3ο βιβλίο της σειράς του «Νικ Μάρβελ»

Ο ΝΙΚ ΜΑΡΒΕΛ ΚΑΙ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ

Πώληση χονδρική (για βιβλιοπωλεία) & λιανική: Εκδόσεις Σταμούλη Α. Ε. Τηλ.: 210 5238305.
Αποστολές «επί αντικαταβολή»: Τηλ.: 210 6396665.
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Ἐδῶ καί ἀρκετές δεκαετίες, ὁρισµένοι κύκλοι
προβάλλουν στό δυτικό κόσµο τή γιόγκα
ὡς ἰδανική µορφή σωµατικῆς ἄσκησης.

Ἐπίσης γίνονται µαθήµατα-σεµινάρια γυµναστικῶν
ἀσκήσεων, διδάσκονται στάσεις καί κινήσεις τοῦ σώµατος,

ὅπως αὐτές ἐφαρµόζονται
στόν ἰνδουισµό καί στόν βουδισµό (γιόγκα).

Στό παρόν κείµενο γίνεται προσπάθεια νά παρουσιαστεῖ 
τό θέµα µέ τόν ἁπλούστερο δυνατό τρόπο.

Σκοπός τῆς µικρῆς αὐτῆς ἐργασίας εἶναι νά µπορέσει
νά ἀντιληφθεῖ ὁ καθένας, ἀνεξαρτήτως

τῶν θρησκευτικῶν, πολιτικῶν ἤ ἄλλων προτιµήσεών του 
τίς διάφορες πλευρές τοῦ ζητήµατος.

Ἡ σωµατική ἄσκηση εἶναι κοινό ἀγαθό, ὅπως καί ἡ
ἐλευθερία. Ὁ κάθε ἕνας ἔχει τό δικαίωµα νά γνωρίσει

ποιά εἶναι ἡ ἀλήθεια γιά τό συγκεκριµένο θέµα.
Μόνο ἔτσι, θά εἶναι σέ θέση νά ἐπιλέξει ἐλεύθερα,

αὐτό πού ὁ ἴδιος κρίνει ὡς σωστό.
Ἡ µελέτη γίνεται µέ βάση τίς σύγχρονες ἀπόψεις τῆς
ἰατρικῆς, τῆς ἀθλητιατρικῆς καί τῆς θρησκειολογίας.

ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΑΓΑΡΑΚΗ, ΕΡΕΥΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΙΝΑΙ Η ΓΙΟΓΚΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ-ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ;
Εἶναι ἡ γιόγκα ὡς µυϊκή ἄσκηση κατάλληλη γιά τή βελτίωση τῆς ὑγείας;

Σελίδες: 40. Τιµή λιανική: 2 €.
Πώληση χονδρική (γιά βιβλιοπωλεῖα) & λιανική: Ἐκδόσεις Σταµούλη Α. Ε., τηλ.: 210 5238305.

Γιά ἀποστολές «ἐπί ἀντικαταβολῇ»: Τηλ.: 210 6396665, Fax: 210 6082219.

Τό βιβλίο αὐτό τῆς κ. Ἄννας Μπουρδάκου εἶναι µοναδικό στό εἶδος του.
Ἡ συστηµατική παράθεση τῶν σχετικῶν ἀποσπασµάτων ἀπό πρωτο-
γενεῖς πηγές -τίς ἐκδόσεις τῆς ἴδιας τῆς ἑταιρείας “Σκοπιά” τῶν
“µαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ”-, κατά θέµατα καί κατά ἀλφαβητική σειρά,
ἀποτελοῦν αὐταπόδεικτο µέσο τῶν ἀνακολουθιῶν καί τῶν παλινοδιῶν 
τῆς ἑταιρείας “Σκοπιά” σχετικά µέ τίς παλαιότερες καί µέ νεώτερες 
τυχόν ἀλλαγές τῶν κατά καιρούς διδασκαλιῶν της. Δίνει τήν δυνατό-
τητα στόν ἀναγνώστη, καί ἰδιαιτέρως στόν ἀσχολούµενο µέ τήν
ἀπολογητική τῆς Ἐκκλησίας µας ἔναντι τῆς πλάνης, νά ἔχει ἀντικει-   
µενική καί εὐχερῆ πρόσβαση στίς πηγές τῆς ἴδιας τῆς “Σκοπιᾶς”.
Μέ τόν τρόπο αὐτό ἀποκαλύπτονται οἱ πλάνες τοῦ “ἀγωγοῦ τοῦ Ἰεχω- 
βᾶ”, χωρίς νά παραποιοῦνται ἤ νά ἑρµηνεύονται ἐνδεχοµένως
αὐθαίρετα οἱ κατά καιρούς διδασκαλίες του.

Πώληση χονδρική (βιβλιοπωλεῖα) & λιανική: Ἐκδόσεις Σταµούλη Α.Ε. Τηλ.: 210 5238305.
Ἀποστολές «ἐπί ἀντικαταβολῇ»: Τηλ.: 210 6396665.

στό 

"Μάρτυρες
τοῦ Ἰεχωβᾶ"

Ἀπό τό 
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 20
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ΑΝΝΑΣ ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΥ

στό στό 

Ἀπό τό Ἀπό τό Α
Πώληση χονδρική (βιβλιοπωλεῖα) & λιανική: Ἐκδόσεις Σταµούλη Α.Ε. Τηλ.: 210 5238305.

ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ
Ω

ἀπό τό Α στό Ω

ΑΝΝΑΣ ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΥ

“Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ”
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ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ
τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου 

καὶ συνεργατῶν του
1. «Ἡ Ὀρθοδοξία μας».
2.  «Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Πίστη-Λατρεία- Ζωή».
3.  «The Orthodox Church. Its Faith, Worship and 

Life».
4.  «Ἡ ἀστρολογία στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας».
5.  «Ποιμαντικὴ ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων καὶ τῆς 

παραθρησκείας».
6.  «Ἐγχειρίδιο  αἱρέσεων  καὶ  παραχριστιανικῶν 

ὁμά δων», (ἔκδ. Γ΄).
7.  «Πεντηκοστιανοὶ καὶ Ὀρθοδοξία».
8.  «Μετενσάρκωση ἢ Ἀνάσταση; Ὀρθόδοξη θεώρη-

ση τοῦ Κακοῦ», (ἔκδ. Β΄).
9.  «Ἀποκρυφισμός,  Γκουρουϊσμός,  “Νέα Ἐποχή”», 
(ἔκδ. Γ΄).

10.  «Διαλογισμὸς ἢ προσευχή; Ὀρθόδοξη θεώρηση».
11.  «Ἡ Λατρεία τῆς “Σκοπιᾶς”», (τόμος Ά ).
12.  «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ καί Ὀρθοδοξία», (τόμος 

Γ΄).
13.  «Ἡ χαμένη ἀθωότητα. Περιπλανήσεις σὲ δρόμους 

τοῦ Ἑωσφόρου».
14.  «Νεοφανεῖς  αἱρέσεις-Καταστροφικὲς  Λα τρεῖ ες 

στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας».
15.  «Ἐγκληματικὸ δόγμα. Ἐμπειρίες πρώην σα τα νι-

στῶν».
16.  «Ὁμάδες ἀσυμβίβαστες μὲ τὴν Ὀρθόδοξη πίστη», 

ἔκδ. Ζ΄ Πανορθοδόξου Συν δι α σκέ ψε ως (Ἁλίαρτος 
20-26/9/1995).

17.  «Ναζισμὸς μὲ ἄλλο πρόσωπο. Μεθοδεύσεις ὁλο-
κλη ρωτικῶν  αἱρέσεων  καὶ  πα ρα θρη σκευ τι κῶν 
ὁμάδων».

18.  «Ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων. Προβληματικὴ καὶ 
στρατηγική».

19.  «Νεοσατανισμός. Ὀρθόδοξη  θεώρηση  καὶ  ἀν τι-
με τώ πι ση».

20.  «Ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων καὶ τῆς πα ρα θρη-
σκεί ας. Πρακτικὸς ὁδηγὸς γιὰ τὴν οἰ κο γέ νεια».

21.  «Τὸ Νόημα τῆς ζωῆς στὸ φῶς τῆς Ὀρ θο δο ξί ας».
22.  «Καταστροφικὲς λατρεῖες στὸ φῶς τῆς Ὀρ θο δο ξί-

ας καὶ ἡ νομικὴ ἀντιμετώπισή τους».
23.  «Αὐτογνωσία, αὐτοπραγμάτωση, σωτηρία».
24.  «Ρωμαιοκαθολικισμός, Προτεσταντισμὸς καὶ Ὀρ-

θο δο ξί α».

25.  «Ἀφιέρωμα στὸν π. Ἀντώνιο Ἀλεβιζόπουλο» ἔκδ. 
Π.Ε.Γ.

26.  Μοναχῆς  Ἀντωνίας,  «Νεοπεντηκοστιανοὶ  στὴν 
Ἑλλάδα», ἔκδ. Π.Ε.Γ.

27.  Νικολάου  Σταυριανίδη,  «Θρησκευτικὴ  Ἐ λευ θε-
ρί α», ἔκδ. Π.Ε.Γ.

28.  Νικολάου Σταυριανίδη, «Θεοσοφία – “Νέα Ἐπο-
χή”», ἔκδ. Π.Ε.Γ.

29.  Κωνσταντίνου Γρηγοριάδη, «Σχεδίασμα Ὀρ θο δό-
ξου Κατηχήσεως», ἔκδ. Π.Ε.Γ.

30.  Ἰωάννου Μηλιώνη, «Ναὶ ἢ ΟΧΙ στὸ Χάρι Πότερ;», 
ἔκδ. Π.Ε.Γ. (ἔκδ. Δ’).

31.  Λεωνίδου Ἰ. Φιλιππίδου. «Ἡ Παγκόσμιος προσ-
δο κί α Θεανθρώπου Λυτρωτοῦ», ἔκδ. Π.Ε.Γ.

32.  Κωνσταντίνου Γρηγοριάδη, «Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη 
Ἑβδομάς», ἔκδ. Π.Ε.Γ.

33.  «Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας», Γε-
νι κὴ θεώρηση, (τεῦχος 1ο), ἔκδ. Π.Ε.Γ.

34.  «Ὁ  ἀποκρυφισμὸς  στὸ  φῶς  τῆς  Ὀρθοδοξίας», 
Καμ πάλα κ.λπ. (τεῦχος 2ο), ἔκδ. Π.Ε.Γ.

35.  «Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἀλ-
χη μεία» (τεῦχος 3ο), ἔκδ. Π.Ε.Γ.

36.  «Ὁ  ἀποκρυφισμὸς  στὸ  φῶς  τῆς  Ὀρθοδοξίας. 
Ἀ πο κρυ φι στι κὲς  Ὁμάδες»,  Ροδόσταυροι  κ.λπ. 
(τεύχη 4ο-10ο), ἔκδ. Π.Ε.Γ.

37.  «Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας. Νε ο-
α πο κρυ φι σμὸς», (τεύχη 11ο-15ο), ἔκδ. Π.Ε.Γ.

38.  «Ὁ  ἀποκρυφισμὸς  στὸ  φῶς  τῆς  Ὀρθοδοξίας. 
Μαγεία», (τεύχη 16ο-20ο), ἔκδ. Π.Ε.Γ.

39.  «Σατανιστικὲς παγίδες» (σειρά Β΄), ἔκδ. Π.Ε.Γ.
40.  Κυριάκου Κυριαζόπουλου, «Σαηεντολογία», ἔκδ. 

Π.Ε.Γ.
41.  Κωνσταντίνου Χολέβα, «Ποιοὶ καὶ γιατί ἀμ φι σβη-

τοῦν τὴν Ἑλληνορθόδοξη παράδοση;», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
42.  Ἄννας  Μπουρδάκου,  «Μάρτυρες  τοῦ  Ἰεχωβᾶ. 

Ἀπό τό Α στό Ω», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
43.  π.  Κυριακοῦ  Τσουροῦ,  «Ὁ  Νεοπαγανισμός  τῆς 

“Νέ  ας Ἐποχῆς”», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
44.  Χρήστου Ταγαράκη,  «Εἶναι ἡ γιόγκα σωματική 

ἄσκηση-γυμναστική;», ἔκδ. Π.Ε.Γ.

Βιβλία ἄλλων ἐκδόσεων ποὺ συνιστοῦμε
1.  «Ἡ  Ὁμοιοπαθητικὴ  ἀσυμβίβαστη  μὲ  τὴν  Ὀρ-

θό δο ξη  Πίστη»,  ἔκδ.  Π.Ε.Γ  Βορείου  Ἑλλάδος, 
(ἐξαντλήθηκε). Ὑπάρχει  στήν  ἰστοσελίδα:  www.
orthodoxnet.gr/modules.php?op=modload&name=N
ews&file=article&sid=41

2.  Μοναχοῦ  Ἀρσενίου  Βλιαγκόφτη,  «Σύγχρονες 
Αἱρέσεις. Μιὰ πραγματικὴ ἀπειλή»,  ἔκδ. Πα ρα-
κα τα θή κη (τηλ. 2310 222511).

3.  Βουδιστικές αἱρέσεις στό φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας», 
ἔκδ. Παρακαταθήκη (τηλ. 2310 222511).

4.  M. E. Johnes, α) «Ὁ Νίκ Μάρβελ καί ὁ πόλεμος μέ 
τό θηρίο», β) «Ὁ Νίκ Μάρβελ καί ὁ μαρμαρωμένος 
βασιλιάς»,  γ)  «Ὁ  Νίκ  Μάρβελ  καί  τό  νησί  τῆς 
Ἀφροδίτης», ἔκδ. Κ. Ε. Δ., Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου 
Πα τρῶν (τηλ. 2610 275022).

Τὰ βιβλία διατίθενται στὰ βιβλιοπωλεῖα. Ἂν δὲν 
τὰ βρίσκετε μπορεῖτε νὰ ἀπευθυνθεῖτε στὴν Π.Ε.Γ, 
τηλ. 210 6396665, προκειμένου νὰ σᾶς ἀποσταλοῦν 
ἐπὶ ἀντικαταβολῇ.


